
 

 

 

 P R E Ş E D I N T E 

 

 D I S P O Z I Ţ I E 

privind organizarea examenului de promovare în clasă pentru un funcționar public 

de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  

având în vedere referatul Serviciului Organizare Resurse Umane înregistrat la nr. 

22008/12.08.2020, prin care se propune organizarea examenului de promovare în clasă 

pentru un funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, constituirea comisiei de examen,  precum şi stabilirea bibliografiei, 

 în baza art. 480 alin. (1) – (3) și alin. (5), art. 481, art. 618 alin. (23), din Codul 

administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,  cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 26 alin. (2), art. 144 alin. (1) și alin. (2), și a art.146 din Hotărârea de Guvern nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, 

aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

D I S P U N E : 

 

Art.1 - Se aprobă organizarea examenului în data de 03.09.2020 ora 10,00, proba 

scrisă şi într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 

proba de interviu, în vederea promovării în clasă  a unui  funcţionar public de execuţie din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj. 

Art.2 –Se constituie comisia de examen pentru examenul organizat de către 

Consiliul Judeţean Dolj, în vederea promovării în clasă a unui funcţionar public de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, în componenţa 

prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta dispoziţie. 
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Art.3 – Se stabilește bibliografia pentru examenul de promovare în clasă organizat 

de către Consiliul Judeţean Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta dispoziţie. 

Art.4 -Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de către doamna Măceșanu 

Anamaria Cristina– consilier, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Organizare 

Resurse Umane. 

 Art.5 -Direcţia Juridică Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică, 

Serviciul Organizare Resurse Umane, precum şi persoanele nominalizate la art. 4 şi în 

anexa nr.1, vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 

     Nr. 290                                                                  Emisă la data de 17.08.2020 

 

       PREŞEDINTE                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

             p. SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEȚULUI 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 22008 din 12.08.2020 

    

 

R E F E R A T 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 480 alin. (1) – (3) și alin. (5) din Codul 

administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

promovarea în clasă este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de 

funcţionarul public. Autorităţile sau instituţiile publice pot organiza examen de promovare 

în clasă pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 481, în 

măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un 

post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau 

instituţiei publice. Promovarea în clasă în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face prin 

examen, care se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în 

fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca 

urmare a promovării examenului într-o funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, 

de grad profesional asistent. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în clasă se 

completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi corespunzătoare studiilor de nivel superior 

sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate. 

Astfel, Consiliul Judeţean Dolj organizează examen de promovare în clasă pentru un 

funcţionar public de execuţie care îndeplinește condiţiile de promovare în clasă, examen 

care va consta în 3 etape succesive, după cum urmează: 

a) selecţia dosarului de înscriere; 

     b) proba scrisă  - 03.09.2020; 

c) interviul – într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise. 

Potrivit prevederilor art. 481 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de 

promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească 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 prezentului cod. 

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (23) din Codul administrativ, aprobat prin 

O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea organizării şi 

desfăşurării examenelor de promovare în clasă se constituie comisii de examen, prin act 

administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  

 

 

 



 

  De asemenea, potrivit art. 26 alin. (2) și a art. 144 alin. (2)  din H.G nr. 611/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru concursurile organizate în vederea ocupării 

funcţiilor publice de execuţie comisia de examen este compusă din câte 3 membri, 

reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, desemnaţi din 

cadrul acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) lit. c) din H.G nr. 611/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării 

examenului de promovare în clasă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are 

obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilește bibliografia, pe baza 

propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care 

participă la examen. 

Având în vedere cele precizate, se anexează  proiectul de dispoziţie privind 

organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public de execuţie din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, în data de 03.09.2020, ora 

10,00 (proba scrisă) şi într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise, proba de interviu, constituirea comisiei de examen pentru examenul de 

promovare în clasă, conform anexei nr. 1 la dispoziţie, precum şi stabilirea bibliografiei 

pentru examenul de promovare în clasă, conform anexei nr. 2. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

ORGANIZARE RESURSE UMANE 

ANDA NICOLAE 

 

 

 

Întocmit, 

Cristina Măceșanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


