
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL OLT 

ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT 
PRIMĂRIA 

str. Nicolae Titulescu, nr.150, 
tel: 0249465815, fax: 0249465811 

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro /  

 
 

   Nr 29652/30.09.2021 
 

ANUNT 
 
 
 
 Având in vedere prevederile Art.618, alin.23 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiile art. 5 , lit. B din Anexa nr. VIII, Capitolul I din 
Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 cu modificările si 
completările ulterioare, prevederile ORDINULUI 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici,  
Primăria orașului Drăgănești-Olt  organizează, in data de  18.10.2021 – proba scrisa a examenului 
pentru PROMOVAREA IN CLASA a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ 
superior de lungă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea.  
 
 Condițiile de participare la examenul de promovare in clasa sunt cele prevăzute de art. 481 
din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:  
 a) 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; 
  b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 
 
  Înscrierea la examen se va face in perioada 30.09.2021 – 04.10.2021, intervalul orar 
08:30-16:30 la Compartimentul resurse umane. 
Dosarul de inscriere trebuie sa contina: 

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
b) 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; 

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației 
disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost 
aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii. 
 

Functia pentru care se organizeaza examen : consilier, clasa I, studii superioare,  grad 
profesional asistent din cadrul Compartimentului  Protecția  Mediului ; 

  
 Examenul va consta in 3 etape:  

- verificare existentei cererii de înscriere la examenul de promovare in clasa, 
-  proba scrisa;  
-  Interviul.  

 
Examenul va avea loc la sediul Primăriei Orașului Draganesti-Olt, str. N. Titulescu, nr .150, 

in data de 18.10.2021, ora 11 - proba scrisa, iar interviul se va desfășura in condițiile art. 9 din 
Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici.  

http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro
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La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, 
modificările şi completările intervenite până la data examenului.. 
Relaţii suplimentare la telefonul 0249465102 
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