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ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 

  PRIMĂRIA SECTORULUI 5, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul administrativ prevederile H.G. 611/2008, coroborat cu Ordinul nr. 1932/2009, organizează 

examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie cu 

studii de nivel inferior, care au absolvit o formă de învătământ superior atestată prin diploma de licență 

sau echivalentă în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori 

instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității. 

             Condiţii cumulative de participare: 

- Funcţionari publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de 

învăţământ superior de lungă durată, în specialitatea în care îşi desfăsoară activitatea sau considerată 

de autoritatea ori instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității. 

Examenul de promovare în clasă constă în trei etape succesive, după cum urmează: 

- Verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de 

conducatorul autoritaţii sau instituţiei publice, prevazute la art.1 alin.(3) din Ordinul nr. 

1932/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Proba scrisă (constând în redactarea unei lucrări în prezenţa comisiei de examen); 

- Interviul. 

Proba scrisă se va desfășura miercuri, 10.11.2021, ora 10:00,  iar  interviul  va avea loc după proba 

scrisă, la o dată care va fi anunțată ulterior, la sediul instituției din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, 

București Sector 5 . 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Secretarul Comisiei de examen în termen 

de 5 zile de la publicarea prezentului anunț, la sediul instituției din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-

11, București Sector 5, camera C6, et.1.15, și vor cuprinde obligatoriu: 

- Cerere de înscriere  pentru examenul de promovare în clasă; 

- Diploma de absolvire sau, după caz, adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învatamant 

superior de lungă durată sau de scurtă durată. 

 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Sector 5 din Str. Fabrica de 

Chibrituri, nr. 9-11, București Sector 5, et.1.15, nr. tel. 021.314.46.80 /int. 1114, secretarul comisiei de 

examen Inspector în cadrul Direcției de Resurse Umane a Primăriei Sector 5. 

 Documentele pentru participarea la concurs se depun până la data de 22.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


