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 ANUNŢ CONCURS DE PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 

Primăria Roman anunţă organizarea în data de 18.11.2019, ora 10,00, proba scrisă 

a examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi în funcţii publice 

de nivel inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior şi cărora le-au fost 

aprobate cererile de înscriere la examen. 

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii: 

a)să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de 

nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu 

considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice; 

b)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

Bibliografie pentru Direcţia Serrvicii Edilitare, Compartiment documentaţii 

servicii edilitare: 

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 ***Republicata; 

- HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG nr. 

71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public si privat de interes local;  

- Legea nr. 24/2007    *** Republicată, privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

- Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, 

Titlul II; 

- Constituţia României. 

          Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie 

inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.  

 Termenul de depunere a cererii de participare la examen este 04.11.2019. 

Examenul constă în 3 etape succesive: 

a)verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate 

de primar; 

b)proba scrisă; 

c)interviul. 

Interviul se va susţine, de regulă, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile 

lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului vor fi afişate 

odată cu rezultatele probei scrise. 
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Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 

de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. 

Se consideră admis la examenul de promovare în clasă funcţionarul public care a 

obţinut punctajul minim necesar promovării. 

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de 

puncte şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute. 

              

 

 

   Primar,     Şef Serviciu resurse umane, salarizare, 

   Lucian-Ovidiu Micu                            Otilia Gălăţeanu 


