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Compartiment Organizare Resurse Umane 

 

Nr.105 din 30.09.2022 

 

 

ANUNȚ 
 

Primăria oraşului Pantelimon, cu sediul în str.Sfanţul Gheorghe nr.32, în baza prevederilor art.479 

din O.U.G. nr57/2019 privind Codul Administrativ și art.21, art.126 și art.1261 din H.G. nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, organizează concursul 

de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice de execuție care 

îndeplinesc condițiile din cadrul instituției după cum urmează: 

 

Nr.crt. Funcția publică de 

execuție deținută 

Structura Gradul profesional pentru 

care se organizează 

examenul de promovare 

1. Polițist local, clasa I, 

grad profesional 

principal 

Direcția Poliția Locală, Serviciul Circulație 

Rutieră, Control Comercial, mediu, Disciplina în 

Construcții, Evidența Persoanei și Registratură, 

Compartiment Circulație Rutieră 

Polițist local, clasa I, grad 

profesional superior 

2. Inspector, clasa I, 

grad profesional 

principal 

Direcția Economică, Serviciul Financiar - Contabil 

și Buget, Compartiment Financiar - Contabil 
Inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

3. Inspector, clasa I, 

grad profesional 

principal 

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Compartiment Nomenclatură Stradală 

Inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

4. Inspector, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Compartiment Mediu 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

5. Consilier, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

Direcția Investiții și Achiziții Publice, Birou 

Achiziții Publice și Programe, Compartiment 

Programe și Identificare Surse de Finanțare 

Consilier, clasa I, grad 

profesional principal 

6. Consilier Achiziții 

Publice, clasa I, grad 

profesional asistent 

Direcția Investiții și Achiziții Publice, Birou 

Achiziții Publice și Programe, Compartiment 

Achiziții Publice 

Consilier Achiziții 

Publice, clasa I, grad 

profesional principal 

7. Inspector, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

Direcția Economică, Serviciul Taxe și Impozite, 

Urmărire Executare Silită, Amenzi, Compartiment 

Urmărire Executare Silită și Amenzi 

Inspector, Clasa I, grad 

profesional principal 

8. Polițist local, clasa III, 

grad profesional 

principal 

Direcția Poliția Locală, Serviciul Pază Obiective și 

Ordine Publică 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

9. Polițist local, clasa III, 

grad profesional 

principal 

Direcția Poliția Locală, Serviciul Pază Obiective și 

Ordine Publică 
Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

10. Polițist local, clasa III, 

grad profesional 

principal 

Direcția Poliția Locală, Serviciul Pază Obiective și 

Ordine Publică 
Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

11. Polițist local, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

Direcția Poliția Locală, Serviciul Pază Obiective și 

Ordine Publică 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional principal 

12. Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor, Compartiment de Evidență a Persoanelor 
Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 
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Probele examenului de promovare în grad profesional se vor desfășura astfel: 

Proba scris - 24.10.2022, ora 10:00 - sediul Primăriei din orașul Pantelimon, str.Sfântul Gheorghe 

nr.32 . 

Interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în conformitate cu 

prevederile art.56, alin.(l) din HG nr.611/2008. 

 

Condiții de participare la examenul de promovare în grad profesional: 

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

- să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 

ani calendaristici; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi. 

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional trebuie să conțină în mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art.479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 și pe siteul instituției; 

b) adeverința de vechime eliberată de compartimentul de resurse umane din care să reiasă situația 

disciplinară a funcționarului public; 

c) copia rapoartelor de evaluare a performanțelor din ultimii 2 ani de activitate. 

 

Dosarul se depune de către candidați la sediul Primăriei oraşului Pantelimon, str. Sfântul Gheorghe, 

nr.32, oraşul Pantelimon, la Biroul de Resurse-Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului 

respectiv în perioada 28.09 - 17.10.2022 (inclusiv) pe site-ul instituției la adresa: www.primariapantelimon.ro 

în secţiunea anunţuri concurs. 

 

Publicarea se va face pe pagina de internet a instituţiei și la sediul Primăriei oraşului Pantelimon la 

data de 28 septembrie 2022, relaţii suplimentare, la sediul Primăriei oraşului Pantelimon - Birou Organizare 

Resurse Umane, telefon 0213502442, int.207, email – resurse.umane@primariapantelimon.ro persoană de 

contact Mușat Rozina Maria, referent superior Organizare Resurse Umane. 

 

Bibliografie pentru funcția publică de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Direcției Poliția Locală, Serviciul Circulație Rutieră, Control Comercial, mediu, Disciplina în Construcții, 

Evidența Persoanei și Registratură, Compartiment Circulație Rutieră:  

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției 

Locale; 

 REGULAMENT-CADRU din 23 decembrie 2010 de organizare şi funcționare a poliţiei local 

 O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 

 

Tematica pentru funcția publică de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției 

Poliția Locală, Serviciul Circulație Rutieră, Control Comercial, mediu, Disciplina în Construcții, Evidența 

Persoanei și Registratură, Compartiment Circulație Rutieră: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- PARTEA I: Dispoziţii generale, TITLUL I: Dispoziţii generale, TITLUL III: Principiile generale 

aplicabile administraţiei publice, PARTEA III: Administraţia publică locală, TITLUL I: Dispoziţii 

generale, CAPIT OLUL VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, CAPIT OLUL V: 

Drepturi şi îndatoriri, SECŢIUNEA 1: Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA 2: Îndatoririle 

funcţionarilor publici; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare - 

TITLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare, CAPITOLUL II: Principii 

fundamentale; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi în domeniul muncii; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL I: Principii şi definiţii, 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare 

- integral; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare - CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL III: Obligaţiile 

angajatorilor, SECŢIUNEA 1: Obligaţii generale ale angajatorilor, SECŢIUNEA 4: Alte obligaţii ale 

angajatorilor; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - Cap.1 – Dispoziții generale, Cap.2 - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, 

Secțiune I - Obligaţii generale; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

 H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției 

Locale - integral; 

 REGULAMENT-CADRU din 23 decembrie 2010 de organizare şi funcționare a poliţiei local – 

integral; 

 O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - integral; 
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 O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările și completările 

ulterioare - integral;  

 Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, actualizată cu modificările și completîrile ulterioare – integral. 

 

Bibliografie comună pentru funcțiile publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior și 

Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificărilor ulterioare; 

 Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare . 

 

Tematica comună pentru funcțiile publice de execuție Inspector, clasa I, grad profesional superior și 

Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- PARTEA I: Dispoziţii generale, TITLUL I: Dispoziţii generale, TITLUL III: Principiile generale 

aplicabile administraţiei publice, PARTEA III: Administraţia publică locală, TITLUL I: Dispoziţii 

generale, CAPIT OLUL VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, CAPIT OLUL V: 

Drepturi şi îndatoriri, SECŢIUNEA 1: Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA 2: Îndatoririle 

funcţionarilor publici; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare - 

TITLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare, CAPITOLUL II: Principii 

fundamentale; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare - CAPIT OLUL II: Egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL I: Principii şi definiţii, 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare - CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL III: Obligaţiile 
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angajatorilor, SECŢIUNEA 1: Obligaţii generale ale angajatorilor, SECŢIUNEA 4: Alte obligaţii ale 

angajatorilor; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - Cap.1 – Dispoziții generale, Cap.2 - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, 

Secțiune I - Obligaţii generale; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - integral; 

 Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificărilor ulterioare – integral; 

 Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, republicată cu modificările și completările ulterioare - integral. 

 

Bibliografie comună pentru funcțiile publice de execuție inspector, clasa I, grad profesional superior și 

inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Tematica comună pentru funcțiile publice de execuție Inspector, clasa I, grad profesional superior și 

Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- PARTEA I: Dispoziţii generale, TITLUL I: Dispoziţii generale, TITLUL III: Principiile generale 

aplicabile administraţiei publice, PARTEA III: Administraţia publică locală, TITLUL I: Dispoziţii 

generale, CAPIT OLUL VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, CAPIT OLUL V: 

Drepturi şi îndatoriri, SECŢIUNEA 1: Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA 2: Îndatoririle 

funcţionarilor publici; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare - integral; 
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Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu  caracter personal și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 
679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare. 
Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel 
pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat.Dacă ați 
primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare - 

TITLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare, CAPITOLUL II: Principii 

fundamentale; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi în domeniul muncii; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL I: Principii şi definiţii, 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare - CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL III: Obligaţiile 

angajatorilor, SECŢIUNEA 1: Obligaţii generale ale angajatorilor, SECŢIUNEA 4: Alte obligaţii ale 

angajatorilor; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - Cap.1 – Dispoziții generale, Cap.2 - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, 

Secțiune I - Obligaţii generale; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare - integral; 

 Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

 O.U.G. nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii – integral; 

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare - integral; 

 

Bibliografie comună pentru functiile publice de Consilier, clasa I, grad profesional principal și 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Investiții și Achiziții 

Publice: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu  caracter personal și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 
679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare. 
Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel 
pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat.Dacă ați 
primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 NORME METODOLOGICE din 26 martie 2014 privind prioritizarea proiectelor de investiţii 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Tematica comună pentru funcțiile publice de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal și 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- PARTEA I: Dispoziţii generale, TITLUL I: Dispoziţii generale, TITLUL III: Principiile generale 

aplicabile administraţiei publice, PARTEA III: Administraţia publică locală, TITLUL I: Dispoziţii 

generale, CAPITOLUL VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, CAPITOLUL V: 

Drepturi şi îndatoriri, SECŢIUNEA 1: Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA 2: Îndatoririle 

funcţionarilor publici; 

 Constituția României republicată cu modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare - 

TITLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare, CAPITOLUL II: Principii 

fundamentale; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi în domeniul muncii; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL I: Principii şi definiţii, 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, republicată cu modificările și 

completările ulterioare - CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL III: Obligaţiile 

angajatorilor, SECŢIUNEA 1: Obligaţii generale ale angajatorilor, SECŢIUNEA 4: Alte obligaţii ale 

angajatorilor; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - Cap.1 – Dispoziții generale, Cap.2 - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, 

Secțiune I - Obligaţii generale; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

 Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral - integral; 
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Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu  caracter personal și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 
679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare. 
Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel 
pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat.Dacă ați 
primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  

 Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare - integral; 

 NORME METODOLOGICE din 26 martie 2014 privind prioritizarea proiectelor de investiţii 

publice, cu modificările și completările ulterioare integral; 
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare – integral. 

 

 

Bibliografie comună pentru funcțiile publice de execuție Polițist local, clasa III, grad profesional superior 

respectiv Polițist local , clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Pază Obiective și Ordine 

Publică: 

 Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare; 

  O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare și funcționare a Poliției 

Locale; 

  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

  Regulamentul (UE)  nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

 Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu  caracter personal și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 
679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare. 
Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel 
pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat.Dacă ați 
primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  

Tematică comună pentru funcțiile publice de execuție Polițist local, clasa III, grad profesional superior 

respectiv Polițist local , clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului  Pază Obiective și Ordine 

Publică 

 Constituţia României, republicată-integral; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare – integral; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republi-cată, cu 

modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi în domeniul muncii; 

 Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare - CAPITOLUL I: Principii şi definiţii, 

CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale; 

  Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Scopul, Înfiinţarea, Organizarea poliţiei locale; domenii de activitate; atribuţii; statutul 

personalului poliţiei locale; Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Folosirea mijloacelor din 

dotare şi uzul de armă; Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa organizării 

şi funcţionării poliţiei locale; Dotarea şi finanţarea poliţiei locale; 

  H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a 

politiei locale;Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici, Selecţionarea, 

pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale, Atribuţiile personalului poliţiei locale, 

Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale, Mijloacele din dotare, 

Patrimoniul, soluţionarea drepturilor şi obligaţiilor  născute din contracte; 

 OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români cu modificările şi completările ulterioare;Organizarea şi administrarea R.N.E.P. – 

Furnizarea şi verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P; 

  Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: 

Obligaţiile angajatorilor; Obligaţii generale ale angajatorilor; Servicii de prevenire şi protecţie; 

Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi imminent; Alte 

obligaţii ale angajatorilor; Supravegherea sănătăţii, Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii 

în domeniu. 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare - Cap.1 – Dispoziții generale, Cap.2 - Obligaţii privind apărarea împotriva 

incendiilor, Secțiune I - Obligaţii generale 

 Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor): Dispozitii generale; Principii; 

Drepturile persoanei avizate: sectiunea 1 – transparenta si modalitati; sectiune 2 – informare si 

acces la date cu caracter personal; Operatorul si persoana imputernicita ded operator: sectiunea 1 

– obligatii generale; sectiunea 2 - securitatea datelor cu caracter personal. 

 Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 

a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare: Sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare: Regimul juridic al contravenţiilor. 

 Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare,Dispoziţii generale - sectiunea 2 – Definiţii,Informaţii secrete de serviciu,Obligaţii, 

răspunderi şi sancţiuni 
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  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare: Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 

Sancţiuni; 

  Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare: Codul controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

  Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare: Raspunderea 

juridica. 

  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare:  Dispoziţii Generale - privind regimul armelor şi al muniţiilor. 

 

 

Bibliografie pentru funcția publică de executie  Inspector, clasa I, grad profesional principal– Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment de Evidență a Persoanelor 

 

 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale 

dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil; 

 Norme Metodologice din 10 martie 2021 de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

 O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Metodologia din 10 aprilie 2006 privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 

 ORDONANŢĂ nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

Tematică pentru funcția publică de executie  Inspector, clasa I, grad profesional principal– Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment de Evidență a Persoanelor: 

 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral; 

 O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și completările ulterioare – 

PARTEA I: Dispoziţii generale, TITLUL I: Dispoziţii generale, TITLUL III: Principiile generale aplicabile 

administraţiei publice, PARTEA III: Administraţia publică locală, TITLUL I: Dispoziţii generale, 

CAPITOLUL VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, CAPITOLUL V: Drepturi şi 
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îndatoriri, SECŢIUNEA 1: Drepturile funcţionarilor publici, SECŢIUNEA 2: Îndatoririle funcţionarilor 

publici; 

 O.U.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - CAPITOLUL I: Principii şi definiţii, CAPITOLUL II: Dispoziţii 

speciale; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - CAPIT OLUL II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi în domeniul muncii; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare - integral; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare - TITLUL 

I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare, CAPITOLUL II: Principii fundamentale; 

 Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare – 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL III: Obligaţiile angajatorilor, SECŢIUNEA 1: Obligaţii 

generale ale angajatorilor, SECŢIUNEA 4: Alte obligaţii ale angajatorilor; 

 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral 

– Cap.1 – Dispoziții generale, Cap.2 - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiune I - 

Obligaţii generale; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – integral; 

 Hotărârea nr.295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de 

identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil; 

 Norme Metodologice din 10 martie 2021 de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

- integral; 

 O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

republicată cu modificările și completările ulterioare - integral; 

 Metodologia din 10 aprilie 2006 privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor - integral; 

 ORDONANŢĂ nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor republicată cu modificările și completările ulterioare - integral 
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