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Nr.2905/SJRUSP/13.09.2022 

 
  ERATĂ 

 
 

 În cuprinsul BIBLIOGRAFIEI și TEMATICII pentru examenul de promovare într-o funcție 
pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din cadrul Serviciului Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiții organizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Constanța, în data de 27.09.2022 s-a strecurat următoarea eroare, motiv pentru care se 
impune corectarea, după cum urmează: 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de 
studii superior din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, 

organizat în data de 27.09.2022 
 

 - la punctul 6 –  în loc de Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, va fi “Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ” 
 

TEMATICĂ 
pentru examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de 
studii superior din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, 

organizat în data de 27.09.2022 
 

- la punctul 7 – în loc de Principiile care guvernează conduita profesională a 
personalului contractual, va fi „Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din administraţia publică” 
 
 

Precum și în cuprinsul BIBLIOGRAFIEI și TEMATICII pentru examenul de promovare din 
funcția de consilier juridic gradul I, în funcția de consilier juridic gradul IA din cadrul 
Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții organizat de Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Constanța, în data de 27.09.2022. s-a strecurat următoarea eroare, 
motiv pentru care se impune corectarea, după cum urmează: 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare din funcția de consilier juridic gradul I, în funcția de 
consilier juridic gradul IA din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 

Petiții, organizat în data de 27.09.2022 
 

 - la punctul 7 –  în loc de Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, va fi “Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ” 
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TEMATICĂ 

pentru examenul de promovare din funcția de consilier juridic gradul I, în funcția de 
consilier juridic gradul IA din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și 

Petiții, organizat în data de 27.09.2022 
 

- la punctul 7 – în loc de Principiile care guvernează conduita profesională a 
personalului contractual, va fi „Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din administraţia publică” 
 
 

       
 


