
ANUNT 

NR. 7944/30.12.2021 

U.A.T. COMUNA SOLONȚ – SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
AL COMUNEI SOLONȚ ORGANIZEAZĂ EXAMEN/CONSURS DE PROMOVARE ÎN 

CLASĂ ÎN DATA DE 14.01.2022 

 

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (23) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, organizează în data de 14 IANUARIE 2022, orele 11,00, examenul de promovare 

în clasă,  

Condiţiile de desfășurare a concursului/ examenului de promovare în clasă: 

Concursul/examenul de promovare în clasă se va desfășura la sediul UAT COMUNA 

SOLONȚ, strada Înv . Iosub Ion, nr.3. 

Probele concursului/examenului: 

 selecția dosarelor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor, până pe data de 04.01.2022. 

 proba scrisă se va susține în data de 14.01.2022, orele 11,00 

 interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise. 

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în clasă: 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în clasă, conform prevederilor 

art. 476 alin.1, alin.2 lit.b, art.477 alin.1, art.480 și 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

1.  să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici , o diplomă de 

studii de nivel superior, în specialitatea în care  își desfășoară activitatea sau 

intr -un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către 

conducătorul autorității sau instituției publice ; 

2.  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 
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