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NR. 5346 din 13.10.2022 

 

ANUNŢ 

ORGANIZARE CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE IN CLASA 

 

Având in vedere prevederile art.618 alin.(l), alin.(4) si alin.(23) din Codul administrativ, 
Primăria comunei Teasc organizează concurs/examen de promovare in clasa a funcţionarilor 
publici din cadrul instituţiei, in limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea in 
fondurile bugetare aprobate. 

Desfasurarea concursului/examenului va avea loc la sediul Primăriei comunei Teasc din str. 
Bechetului, nr. 197, sat Teasc, comuna Teasc, in data de 31 octombrie 2022, ora 10.00, si va 
consta intr-o proba scrisa de verificare a cunoştinţelor si proba interviu. 

Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare in clasa, sunt cele prevăzute 
de art.481 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulteriore, respectiv: 

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 legii. 

Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi in termen de 5 de zile de la 
data afisarii prezentului anunţ, respectiv in perioada 14-19.10.2022, si conţine in mod obligatoriu: 

- cerere de inseriere; 
- diploma/ adeverinţa de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoara 
activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de către 
conducătorul unitatii sau instituţiei publice; 
- adeverinţa eliberata in vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, in 
care se menţionează expres daca acestuia i-a fost aplicata o sancţiune disciplinara, care 
sa nu fi fost radiata, in condiţiile legii. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei, d-na Stancu Veronica - inspector, 
telefon 0251370788 si la sediul Primaria comunei Teasc. 

Bibliografia ia examenul pentru promovarea in clasa a funcţionarilor publici:  
H a)Constituţia României, republicată. 
b) O.U.G. NR. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul I, Titlul II, ale Părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările si completările ulterioare 
f) Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 
g) Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si 

adeverinţelor de către autoritatile publice locale si centrale, cu modificările si completările 
ulterioare. 

 
Afișat azi, 13.10.2022 

PRIMAR, 
       Nițu Marin 


