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A N U N Ţ 
 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASA,PENTRU FUNCTIA PUBLICA 
DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT 

 

  

 

             Primaria orasului Baneasa,judetul Constanta  organizeaza examen de 

promovare  in  clasa   in perioada 28-30.09.2016,conform articolelor  64 ,68 si 

69 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale art.  144,145,SI 146  din Hotararea 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile 

ulterioare si a Regulamentului din 18.12.2009 privind organizarea si 

desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici. 

 
I. Desfasurarea examenului: 

          Cererea de inscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 5 

de zile , de la data afisarii anuntului, respectiv 13.09.2016. 

          Examenul de promovare in clasa se organizeaza la sediul Primariei  

oraşului Baneasa, judetul Constanta, in perioada 28.09.2016  proba scrisa si in 

data de 30.09.2016 proba interviului. 

          Examenul consta in 3 etape: 

1)Verificarea existentei cererii de inscriere la examenul de promovare in 

clasa aprobate de conducatorul institutiei publice; 

2)Proba scrisa va avea loc in data de 28.09.2016  la sediul Primariei  

oraşului Baneasa , incepand cu ora 10.00; 

3)Proba interviu va avea loc in data de 30.09.2016. 

         Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. 

Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  

puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de 

puncte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si la 

interviu. 

        Rezultatul final al examenului de promovare in clasa se comunica 

candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de 

la sustinerea interviului. 

 

                  II.Conditii specifice de participare la examen : 
        In vederea participarii la examenul de promovare in clasa pot participa 

functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior,care au 



absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata,studii universitare de 

licenta ,  conform prevederilor art.68 alin. 1 din Legea nr.188/1999(r2), cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

         Cererea de inscriere la examen ,conform prevederilor  art. 145 din HG 

nr.611/2008, modificata si completata va contine in mod obligatoriu: 

     a)cererea de inscriere la examen de promovare in clasa; 

     b)diploma de absolvire sau dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea 

unei forme de invatamant superior de lunga durata , sau de scurta durata sau a 

studiilor universitare de licenta. 

 

      Cererea  de inscriere la examen se va depune la Compartimentul Resurse 

Umane. 

 

        Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.  

 

       Anuntul  de examen este afisat pe pagina de internet  a Primariei orasului 

Baneasa, Judetul Constanta si la avizierul institutiei. 
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BIBLIOGRAFIE 

 

pentru promovarea in clasa pentru functia publica de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent 

la compartimentul Asistenta Sociala 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare; 

3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantatt, actualizată; 

4.  H.G. nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia de susţinerea familiei, aprobate 

prin H.G. nr.38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011 H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor L. nr.416/2001; 

5. Legea nr. 292/2011, legea asistentei sociale 

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată şi actualizată. 

 7. H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor legii  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap- actualizată 

     Intocmit, 

Nicolae Lucica 


