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Nr. 1/7448 din 22 septembrie 2017 

                                                         A  N  U  N  T 

   Având in vedere prevederile  Legii  nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicata (r2), cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare si  Ordinului ANFP nr. 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici 

incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant 

superior de lunga durata in specialitatea in care isi desfasoara  activitatea, Primăria orasului 

Odobesti organizează examen pentru promovarea in clasa  a functionarilor publici din cadrul 

institutiei, dupa cum urmeaza: 

 

 Conditii cumulative de participare: 

 -functionari publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o 

forma de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata in specialitatea in care isi 

desfasoara activitatea. 

 

     Examenul de promovare in clasa consta in 3 etape, dupa cum urmeaza: 

a) verificarea existentei cererii de inscriere la examenul de promovare in clasa aprobata de 

conducatorul institutiei publice in conditiile prevazute la art.1, alin.(3) din Ordinul 

nr.1932/2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) proba scrisa (constand in redactarea unei lucrari in prezenta comisiei de examen); 

c) interviul. 

     Proba scrisa se va desfasura in data de 10 octombrie 2017, orele 10,00 si interviul la orele 

14,00 la sediul Primariei orasului Odobesti, judetul Vrancea. 

     Dosarele de inscriere la examen se depun la registratura institutiei pana la data de 27 

septembrie 2017 si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

 cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa ( formular tip); 

 diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de 

invatamant superior de lunga ori de scurta durata. 

    

  Relatii suplimentare pot fi obtinute la Compartimentul resurse umane sau la telefon  

0237/675224, interior 221. 

 

                                                                  Compartiment resurse umane 

                                                                                      Munteanu Ana 



 

                                                                                                                 APROBAT 

                                                                                                                   PRIMAR 

                                                                                                               Daniel Nicolas 
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                 pentru  examenul de promovare in clasa a functionarilor publici, 

                                         din data de 10 octombrie 2017 

 

 

 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Republicată; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările 

ulterioare. 

- Hotararea  nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

- Legea   nr. 152/1998 din 15 iulie 1998    *** Republicată privind înfiinţarea Agenţiei 

naţionale pentru locuinţe; 

- Legea   nr. 114/1996 din 11 octombrie 1996    *** Republicată Legea locuinţei; 

- Hotararea   rr. 1275/2000 din  7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996. 

 


