
ANUNȚ PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă 

comunicăm că în cadrul D.P.C.J.E.P. Tulcea va avea loc în data de 30.09.2020 examenul de 

promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la 

sediul D.P.C.J.E.P. Tulcea, strada Gloriei nr. 4A, Tulcea, jud. Tulcea, proba scrisă – 30 

septembrie 2020, ora 10.00 şi interviul –  30 septembrie 2020, ora 15. 

 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 

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

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

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. 

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care 

face parte: 

  

Nr.crt 
Denumire 

funcție 
Categorie Clasa 

Grad 

profesional 

deținut 

Compartimentul 

1. REFERENT EXECUȚIE III SUPERIOR R.U.F.C.A 

 

 

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 şi conţine în mod obligatoriu: 

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

b) diplomă 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; 

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. 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul D.P.C.J.E.P. Tulcea, 

strada Gloriei nr. 4A, Tulcea, jud. Tulcea şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 09:00 – 16:30 de luni până joi, 

iar vinerea 09:00 – 14.00 la nr. de telefon 0240-536.343, Moise Ana-Maria 

   



BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ  

Compartimentul Resurse Umane, Financiar – Contabil și Administrativ 

 

 

1. Bibliografie obligatorie conform art. 21, alin. (2), lit. g), pct. 4: 

- Constituția României; 

 

2. Bibliografie specifică, resurse umane, financiar contabil și administrativ: 

 

- Legea-cadru nr. 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**) 

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 

- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv. 

- ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 

- Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

- Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale; 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ. 

 

 

 Vă mulțumim ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


