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ANUNT 

          Primaria comunei Ciohorăni organizează examen de promovare în 
clasă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specilitate al 
primarului, în conformitate cu prevederile art. 477, art. 480- 481 şi ale  art. 
618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în 
fondurile bugetarea alocate. 

1. Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în clasă: 
 examenul de  promovare în clasă se organizează la sediul Primariei 

comunei Ciohorăni, din strada 9 Septembrie nr. 72, loc. Ciohorăni, 
județul Iași, conform următorului calendar de desfășurare : 
 

 proba scrisă, în data de  1 septembrie 2022, ora 10.00; 
 
 

 proba interviu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au 
obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 
2. Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă: 

      Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 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; 

  să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului 
conditiile prevăzute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

3. Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de 
la data publicării anunţului privind organizarea examenului de 
promovare în clasă, respectiv în perioada 18 - 22 august  2022, inclusiv, 
şi conţine în mod obligatoriu: 

 cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
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 diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara 
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea 
activității de către conducătorul autorității sau instituției publice; 

 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. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ciohorăni şi 
la secretarul comisiei de concurs,  consilier  Târziman Vasile- Valentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografie 
pentru examenul de promovare în clasă   organizat în data 

de   1 septembrie  2022 proba scrisă 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare;  
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare;  
4. O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
7. Hotărârea Guvernului României nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

8. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

9. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

10. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

12. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 

Consilier, 
Turcu Mihaela 
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Tematica 
pentru examenului de promovare în clasă   organizat în data 

de  1 septembrie  2022 proba scrisă 
 

1. Constituția României, republicată; 
                Titlul I Principii generale; 
                Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
                Titlul III Autorităţile publice, Cap. V –  Administratia publică; 
 

2.  O.G. nr. 137/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

                 Capitolul I – Principii si definitii; 
                 Capitolul II - Dispoziţii speciale; 
 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 
  

4. O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

                   Partea I – Dispozitii generale 
                  Partea a III a – Administratia publică locală 
                  Partea a VI - a  - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile  
                                      personalului contractual din administraţia publică şi  
                                      evidenţa personalului plătit din fonduri publice,   
                                      titlurile I si II; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
          Titlul IX –Impozite și taxe locale; 
 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           Titlul VII – Colectarea creantelor fiscale; 
 

7. Hotărârea Guvernului României nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 

8.  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

9. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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10. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 
 

12. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.861/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 

Consilier, 
Turcu Mihaela 

 
 

 

 

 

 

 


