
 

 

Nr.228/13.01.2020                                                                                                  APROBAT 

                                                                                                                                    PRIMAR,                                                  

                                                                                                                                 Jánosi Ferenc 

 

ANUNȚ CONCURS DE PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 

Primăria comunei Ernei anunţă organizarea în data de 31.01.2020, ora 10,00 proba scrisă a 

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

inferior, care au asolvit o formă de învăţământ superior şi cărora le-au fost aprobate cererile de 

înscriere la examen.  

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Ernei, în sat Ernei nr.439, județul Mureș. 

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.  

Termenul de depunere a cererii de participare la examen este de 5 zile de la data afişării.  

Examenul constă în 3 etape succesive:  

a)verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de primar;  

b)proba scrisă- în data de 31 ianuarie 2020, ora 1000,  la sediul instituţiei. 

c)interviul- în data de 31 ianuarie 2020, ora 1400,  la sediul instituţiei. 

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 

 

BIBLIOGRAFIE 

1.Pentru Compartimentul achiziții publice și investiții: 

a).Constituția României; 

b).Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

c).Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

d).H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

e).Ordinul M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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2.Pentru Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară: 

a).Constituția României; 

b).Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

c).Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

d).Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului-republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

e). Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-

republicată, , cu modificările și completările ulterioare; 

 

3.Pentru Compartimentul fond funciar, cadastru și registru agricol: 

a).Constituția României; 

b).Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

c).O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol,, cu modificările si completările ulterioare; 

d).Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;  

e).Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

4.Pentru Biroul Poliție locală: 

a).Constituția României; 

b).Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

c).Legea nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

d).H.G. nr.1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a 

politiei locale, cu modificările și completările ulterioare; 

e).O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

NOTĂ: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate  

republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.  

 

 

Compartiment resurse umane, 

Dragoș Irina 
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