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ANUNȚ

                   In conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ 

prevederile H.G. 611/2008, coroborat cu Ordinul nr. 1932/2009, Primaria comunei Oltina 
organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice 

de execuţie cu studii de nivel inferior, care au absolvit o formă de învătământ superior atestată prin 

diploma de licență sau echivalentă în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată 
de autoritatea ori instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, cu incadrarea in 

fondurile bugetare alocate dupa cum urmeaza:

a).Referent – clasa III,grad profesional asistent – promoveaza in Inspector asistent, Compartiment 

Buget,Finante, Impozite si Taxe locale.

b).Referent – clasa III,grad profesional asistent – promoveaza in Inspector asistent, Compartiment 
Buget,Finante, Impozite si Taxe locale.

c).Referent – clasa III,grad profesional asistent – promoveaza in Inspector asistent, Compartiment 
Buget,Finante, Impozite si Taxe locale.

            In vederea participarii la examenul de promovare in clasa , in conformitate cu art.481 din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

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

superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru 

desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod

          Conditiile de desfasurare a examenului :

Examenul de promovare in clasa  va consta in 3 probe  succesive,dupa cum urmeaza :

-selectia dosarelor de inscriere

-proba scrisa

-interviul

      Examenul se va desfasura la sediul Primariei comunei Oltina,str. Lalelelor ,nr. 26,judetul 
Constanta, la data 01.07.2022 ora 10:00,proba scrisa .

Interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei 

scrise (data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele probei scrise ).

- Cerere de înscriere pentru examenul de promovare în clasă;
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- Diploma de absolvire sau, după caz, adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învatamant

superior de lungă durată sau de scurtă durată.

          In conformitate cu art.144 din H.G. nr. 611/2008 pentru apobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei  functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, 
dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului 

privind organizarea examenului de promovare în clasă în condiţiile art. 618 alin. (23) din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,   respectiv in 
perioada 15 iunie – 20 iunie  2022  şi conţine în mod obligatoriu:  

   a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;  

   b) 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;  

   c) 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.  

       Selectia dosarelor de inscriere va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data 

expirarii termenului de depunere a dosarelor,respectiv in perioada  21 iunie -29 iunie 2022

  Relatii suplimentare se pot obtine de la dna Trandafir Liliana –secretar general delegat din 
cadrul Primariei Oltina si la nr. de tel. 0241851852,adresa email: primaria@comunaoltina.ro

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN

1.Constituția României, republicată Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare Partea a VI-a, Titlul II, Statutul funcționarilor publici

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare Prevederile referitoare la prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare Prevederile referitoare la egalitatea de șanse și de 

tratament între bărbați și femei

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

8. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale cu 

modificările și completările ulterioare Integral

TEMATICA PENTRU EXAMEN

1.Constituția României, republicată

a) Principii generale;

b)Drepturile si libertatile fundamentale;

c)Indatoririle fundamentale.

2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare 

mailto:primaria@comunaoltina.ro


a)Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale

b)Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice,Titlul I - Dispoziții 
generale, Titlul II, Statutul funcționarilor publici

c)Partea a VII-a Răspunderea administrativă

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare Prevederile referitoare la prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare

a)CAPITOLUL I - Principii şi definiţii

b) CAPITOLUL II-Dispoziţii special, SECŢIUNEA I :Egalitatea în activitatea economică şi în 

materie de angajare şi profesie, SECŢIUNEA a II-a 

Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi 

facilităţi

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare Prevederile referitoare la egalitatea de 
șanse și de tratament între bărbați și femei

a)CAPITOLUL II

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

b)CAPITOLUL III- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 

sănătate, la cultură şi la informare

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare TITLUL IX - 

Impozite și taxe locale

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

TITLUL VII Colectarea creanțelor fiscale (capitol I - VIII)

7. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
Capitol I - II

8. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale cu 
modificările și completările ulterioare Integral

NOTA: Candidatii vor avea in vedere  la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in 
vederea sustinerii examenului inclusiv republicarile , modificarile si completarile acestora.

          Publicat azi 15.06.2022, la sediul Primariei comunei Oltina si  pe  site-ul 
www.comunaoltina.ro

Primarul comunei Oltina

Stefania CEALERA


