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REFERAT
Pentru aprobarea organizarii examenului de promovare in clasa a unor functionari publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Craiesti

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata , Sectiunea a 4-a, la art. 68, reglementeaza
dreptul functionarilor publici de executie, care au dobandit o diploma de nivel superior, de a participa la examenul organizat
pentru ocuparea unei functii publice, intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in
specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt
utile pentru desfasurarea activitatii.
Promovarea in clasa, ca modalitate de dezvoltare a carierei functionarilor publici, este reglementata in Sectiunea a
5-a-Capitolul 4-Promovarea functionarilor publici, din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
In aplicarea prevederilor art.146 din Hotararea Guvernului nr.611/2008, Presedintele Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici a emis Ordinul nr.1932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici.
In conformitate cu prevederile art.1 alin(1) din ordinul mai sus mentionat, in cazul absolvirii unei forme de
invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca
fiind utila pentru desfasurarea activitatii, functionarii publici incadrati in functii publice cu nivel de studii inferior, care doresc
sa promoveze in clasa prezinta compartimentelor de resurse umane, in vederea aprobarii de catre conducatorul autoritatii sau
institutiei publice o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, insotita de diploma de licenta, respectiv diploma
de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor.
Sub nr.1379/27.09.2010 doamna Bucur Rafina, referent impozite si taxe in cadrul compartimentului contabilitate din
aparatul de specialitate al primarului comunei Craiesti si sub nr.1380/27.09.2010 doamna Calbaza Elena Maria referent
casier in cadrul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Craiesti, a solicitat
inscrierea la examenul de promovare in clasa, pe o functie de studii superioare.
Pe considerentul ca, studiile absolvite sunt in specialiatea in care functionarul public isi desfasoara activitatea fiind
utile pentru desfasurarea activitatii, propunem aprobarea cererilor doamnelor Bucur Rafina si Calbaza Elena Maria,
respectiv organizarea examenului de promovare in clasa in conditiile normelor legale mai sus amintite.
Examenul de promovare in clasa se organizeaza in data de 24.12.2010 si va cuprinde urmatoarele etape:
-verificarea existentei cererii de inscriere la examenul de promovare in clasa aprobata de conducatorul autoritatii;
-proba scrisa, in data de 24.12.2010, ora 10,00 la sediul institutie din bibliografia aprobata si afisata;
-interviul, in data de 24.12.2010, ora 14,00 la sediul institutiei.
In conformitate cu prevederile art.5 din ordinul mai sus amintit comisia de examen va fi constituita prin act
administrativ al conducerii institutiei din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publica de clasa I.
Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:
-verifica existenta cererii de inscriere la examenul de promovare in clasa, aprobata de catre conducatorul autoritatii publice,
si transmite spre afisare secretarului comisiei lista functionarilor publici care pot participa la examen cu maximum 5 zile
inainte de data organizarii acestuia;
-stabileste subiectele pentru proba scrisa
-stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
-noteaza fiecare proba a examenului;
-transmite compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei de examen, rezultatele examenului, pentru a fi
comunicate candidatilor.
In aplicarea prevederilor art.107, alin.(2) lit. ,, a” din Legea nr.188/1999 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, institutia are obligatia de a instiinta Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare, cu
privire la intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Craiesti, ca urmare a promovarii in clasa, respectiv transformarea functiilor publice pentru functionarii publici care
au promovat examenul.
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