
         ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ
          PRIMAR
NR……………………………..

                                                                A N U N Ț

                   Primăria Municipiului Caransebe , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ prevedrile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici coroborat cu   Regulamentul  din 18 decembrie 2009 privind 
organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici  i ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind   Ordinului nr. 
1.932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici organizează  examen de promovare în clasă pentru
functionarii publici incadrati pe func ii publice de execu ie cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
forma de învă ământ superior atestata prin diploma de licenta sau echivalenta în specialitatea în care î i ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
desfă oară activitatea  i este  considerată de autoritate ori institutia publica, ca fiind utilă pentru desfasurareaș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
activitatii.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. 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;
2. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
Funcția publică pentru care se organizează examenul și structura din 
care face parte:

Nr.
crt.

Denumirea 
funcției de 
execuție

Clasa
Gradul 
profesional

Denumirea structurii

1. Consilier I asistent
 Compartimentul registru agricol,inventar 
patrimoniu

       Examenul de promovare în clasa consta în trei etape sucesive, 
după cum urmează:
          - Verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordinul nr. 1.932 
din 18 decembrie 2009.
           - Proba scrisă
           - Interviul
             Examenul de promovare în clasă  se va desfășura  în perioada 14.03.2023 - 16.03.2023  la 
sediul Primăriei municipiului Caransebeș, Piața Revoluției nr. 1, după cum urmează

PROBA SCRISĂ       va avea loc în data de   14.03.2023 ,  ora   11,00
INTERVIUL             va avea loc în data de  16.03.2023,   ora    11,00



            Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimenul Resurse umane, asigurare 
secretariat   în termen de 5 zile de la publicarea prezentului Anunț, repectiv 20.02.2023 și va conține  
urmatoarele:

 - cerere de inscriere
- diploma/adeverinta de studii din nivel superior, în specialitatea studiilor în care își desfășoară activitatea 
sau intr un domeniu considerat util  pentru desfasurarea activitatii
- adeverinta eliberata de către compartimentul resurse umane, asigurare secretariat în vederea atestarii 
situa iei disciplinare a functionarului public, în care se mentioneaza expres dacă acestuia i a fost aplicata o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
sanctiune disciplinara, care nu a fost radiata, în conditiile legii.
         

Bibliografia/tematica :

a. Constitu ia României, republicată;ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
Tematica:Titlul I- Principii generale, Titlul II- Drepturile, libertatiile i indatoririle fundamentaleși indatoririle fundamentale

b. Ordonan a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanc ionarea tuturor formelor de discriminare,ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
Tematica:Capitolul I- Principii i definitiiși indatoririle fundamentale

c.  Legea  nr.202/2002 privind  egalitatea  de  anse  i  de  tratament  între  femei  si  bărba i,  republicată,  cuș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
modificarile i completările ulterioare;ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Tematica:Capitolul IV – Egalitatea de anse intre femei i bărba i în ceea ce prive te participarea la luareași indatoririle fundamentale și indatoririle fundamentale ți în ceea ce privește participarea la luarea și indatoririle fundamentale
deciziei i Capitoulul VI- Solutionarea sesizarilor i reclamatiilor privind discriminarea bazata pe criteriulși indatoririle fundamentale și indatoririle fundamentale
de sex 
d.Titlul  I  si  II  ale  partii  a  VI-a  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  privind  Codulții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
administrativ, cu modificările i completările ulterioare, ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Tematica: Partea a VI-a, Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administratia publica i evidenta personalului plătit din fonduri publice :Titlul I -Dispozitii generale i Titlulși indatoririle fundamentale și indatoririle fundamentale
II – Statutul functionarilor publici
e.    Ordonanţa nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica:  Organizarea,  completarea,  controlul  şi  centralizarea datelor din registrul  agricol.  Raportarea
datelor din registrul agricol 
f.  Hotararea Guvernului  nr.  392/2020,  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, cu
modificările şi completările ulterioare; 
Tematica: Comisia speciala-componenta si atributii. Modalitatea de stabilire valorii de inventar. 
       
Date  de contact:
      
                 Rela ii suplimentare se pot ob ine la compartimentul Resurse umane, asigurare secretariatții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
din cadrul Primăriei municipiului Caransebe , Pia a Revolu iei, nr. 1, persoana de contact : ș, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o ții publice de execuție cu studii de nivel inferior, care au absolivit o 
Szaniszlo Daniela, referent, III, superior la Compartimentul Resurse umane, asigurare secretariat.  

Afi at azi 22.02.2023.șat azi 22.02.2023.
                  

                                                            PRIMAR,  

                                               FELIX-COSMIN BORCEAN 


