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ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 476 alin. (1) lit. a), art. 478 alin. (2) şi ale art. 618 alin. (22) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Primăria comunei Târgșoru Vechi organizează la sediul instituţiei din str. 

Principală, nr, 200, et. 3, Strejnicu, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții 

publice de execuție: 

 polițist local la Serviciul Poliție Locală, grad profesional după promovare superior; 

 consilier la Serviciul Financiar-Contabil, grad profesional după promovare principal; 

 inspector la Biroul S.P.C.L.E.P., grad profesional după promovare principal; 

 consilier la Biroul S.P.C.L.E.P., grad profesional după promovare superior; 

 

 

 

Condiții de participare la examen: 

 

         Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) respectiv: 

 

  -    sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; 

- sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile 

legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in 

ultimii 3 ani de activitate; 

- sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 

ani de activitate; 

- sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Târgșoru Vechi, în termen de 20 

zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 14.01–02.02.2022, inclusiv, și conțin 

în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere; 

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani de activitate; 

     d) copie de pe ultima diplomă/certificat ca urmare a absolvirii unui curs de perfecționare; 
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    e) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele  

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

Examenul de promovare constă în trei etape successive:, respectiv: 

 

a) selecția dosarelor – se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor; 
b) proba scrisă, în data de 15 februarie 2022, orele 10:00, 12:00, 14:00 la sediul instituţiei; 

c) proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 

sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

 

 

 pentru: BIROU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, titlul I, titlul II şi partea a VI a cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

              5. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 64 din 26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; 

7. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice; 

8. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cetăţenilor români; 

10.Hotărârea nr. 295/2021 din pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara 

a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta 

si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor 

de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil 

11. Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului, nr. 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date 



12. Hotarare nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare 

a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea 

extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8  septembrie 1976. 

 
 

- reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi 

îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor; 

- reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare; 

- reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate criteriul de sex; 

- reglementări privind autorităţile administraţiei publice locale funcţia publică; 

- reglementări privind funcţia publică; 

- reglementări privind actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc, întocmirea actelor de 

stare civilă, înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă, reconstituirea şi întocmirea 

ulterioară a actelor de stare civilă, anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor 

de stare civilă şi a menţiunilor, conţinutul şi forma actelor de stare civilă, păstrarea registrelor 

de stare civilă, contravenţiile; 

- reglementări privind exercitarea atribuţiilor de stare civilă, înregistrarea actelor de stare civilă, 

înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă, reconstituirea şi întocmirea ulterioară a 

actelor de stare civilă, anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă 

şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, atribuirea, înscrierea şi gestionarea C.N.P., 

înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de 

menţinere a păcii sau în scop umanitar, eliberarea certificatelor de stare civilă, constatarea 

desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă, dispoziţiile finale şi 

tranzitorii; 

- reglementări privind schimbarea numelui pe cale administrativă ; 

- reglementări privind privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români ; 

- reglementări privind organizarea evidenţei persoanelor, înregistrarea şi actualizarea 

datelorprivind persoana fizică, eliberarea actelor de identitate, stabilirea reşedinţei, furnizarea 

sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. ; 

- reglementări privind obiectul şi obiectivele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare material, domeniul de 

aplicare teritorial, definiţii ; principiile prelucrării datelor cu caracter personal ; transparenţa 

informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate ; 

informarea şi accesul la datele cu caracter personal ; 

 

 

 

 

 pentru SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, titlul I, titlul II şi partea a VI a cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,  



republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

              5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare –  

Titlul IX – Impozite și taxe locale; 

6. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, integral; 

7. Legea nr. 82 (republicare 4) din 24.12.1991 a contabilității cu modificările și completările 

ulterioare, integral; 

8. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, integral. 

 

 

 

 pentru SERVICIUL POLIȚIE LOCALĂ  

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, titlul I, titlul II şi partea a VI a cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            5. Legea Poliției locale  nr. 155/2010 (r1), cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

6. Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a politiei locale, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

              7. Ordin nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si 

siguranta publica al politiei locale, cu modificările şi completările ulterioare, integral; 

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

ulterioare, integral. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

DRĂGAN NICOLAE 

 


