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ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare în clasă 
pentru funcţionarii publici care au dobândit o diplomă de studii de nivel superior 

 
În conformitate cu prevederile:  
- art. 618 alin.(23), art. 477 alin.(1), art. 480 și art. 481  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art.144, art.145 și art.146 din Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare  

PRIMĂRIA COMUNEI CUMPĂNA organizează examen de promovare în clasă pentru 
funcţionarii publici care au dobândit 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, în data de 27.08.2021, ora 10 - proba scrisă, la sediul 
din șos. Constanței, nr.132. 

Examenul de promovare în clasă va avea următoarele probe: 
- Selecția dosarelor: 19.08.2021-25.08.2021; 
- Proba scrisă: 27.08.2021, ora 10,00; 
- Proba interviu: în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Condiţii de participare la examenul de promovare în clasă: 
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 
- 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; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
Dosarele se depun în termen de 5 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, 

respectiv în perioada 12.08.2021- 18.08.2021, la cam.18 şi conţin în mod obligatoriu: 
- cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
- 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; 

- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 
sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii. 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, CIC, Registratură, 
Comunicare, persoană de contact: Comănici Carmen – șef serviciu, tel.0241.739.845 int.129, email: 
resurseumane@primaria-cumpana.ro 

Bibliografia și tematica se afişează pe pagina de internet www.primaria-cumpana.ro. 
          

 

 

Afișat în data de 12.08.2021, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei Cumpăna. 
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