
Anunț examen promovare în clasa 
     

 

În conformitate cu prevederile art. 480 și 481 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - Partea a II-

a privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ale Ordinului nr. 1932/ 

2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primaria 

Gura Humorului organizează la sediul instituţiei din Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 

14, examen de promovare în clasa pentru următoarele funcții publice de execuție: 

Nr. 

crt. 

Functia 

publica 

detinuta 

Clasa Grad 

profesional 

Structura 

functionala 

Functia 

publica 

dupa 

promovare 

Clasa dupa 

promovare 

Grad 

professional 

dupa 

promovare 

1 Referent III Superior Comp.Transport 

local 

Consilier I Asistent 

2 Referent III Superior Comp.Gestionare 

documente 

Consilier I Asistent 

3 Referent III Superior Comp.Servicii 

Sociale Primare 

Consilier I Asistent 

 

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii:  

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 OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile și completările ulterioare.  

Data de suținere a probei scrise 12 decembrie 2022 ora 11:00. 

Proba interviu va avea loc în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 

potrivit prevederilor legale.  

Locaţia de desfăşurare a concursului: Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 14.  

 

 

 

 

 

 



B I B L I O G R A F I A 

Pentru examenul de promovare in clasa a personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Gura Humorului-comp.Transport Local 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                   

- LEGEA nr. 92 / 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

B I B L I O G R A F I A 

Pentru examenul de promovare in clasa a personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Gura Humorului-comp.Gestionare documente 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                   

-Legea nr. 16 /1996- legea Arhivelor Naţionale – republicata 

B I B L I O G R A F I A 

Pentru examenul de promovare in clasa a personalului din cadrul DAS-comp.Servicii Sociale 

Primare 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare  

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare                                                                                    

-OG nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare  
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Relatii suplimentare:  

-la sediul Primariei Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 14, cam 8 

-tel/ fax : 0230235051 

-e-mail:primariagh@gmail.com 

-persoana de contact: 

Numele si prenumele : Olar Iosefina 

Functia: consilier grad profesional superior 

e-mail: resurseumane@primariagurahumorului.ro 

 
Afișat în data de 18 noiembrie 2022, la sediu și pe pagina de internet a Primariei Gura Humorului. 
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