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Primăria Roman organizează concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional 

imediat superior celui deţinut, în următoarele funcţii publice de execuţie: 
- inspector I principal în cadrul: 
- Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, compartiment registru agricol,  
- Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Impozite şi Taxe persoane fizice,  
- Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM, protecţie civilă, compartiment SSM. 
- inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul investiţii şi lucrări 
publice. 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior celui deţinut, conform prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii 
publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional asistent/principal al funcţiei publice de 
inspector, clasa I; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

Concursul/examenul se va desfăşura în data de 25.06.2018, ora 10,00, proba scrisă, la 
sediul primăriei Roman. Interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind 
organizarea concursului, la Serviciul resurse umane, salarizare. 

Anexăm alăturat bibliografia: 
- pentru inspector I principal în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 
compartiment registru agricol: 
- H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019; 
- Legea nr. 87/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
- Constituţia României; 
- Legea nr. 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici; 
- Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 
- pentru inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Impozite şi 
Taxe persoane fizice: 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Constituţia României; 
- Legea nr. 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici; 



- Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 
- pentru inspector I principal în cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, SSM, 
protecţie civilă, compartiment SSM: 
- Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 
- Constituţia României; 
- Legea nr. 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici; 
- Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 
- pentru inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul investiţii şi 
lucrări publice: 
- Legea nr. 10/1995r privind calitatea în construcţii; 
- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
- Constituţia României; 
- Legea nr. 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici; 
- Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările, modificările şi completările acestora. 

Dosarele de concurs conţin următoarele acte: 
    a) 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; 
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani; 
    c) formularul de înscriere care se poate descarca de pe site-ul institutiei de la adresa www. 
primariaroman.ro sectiunea Organizare/Carieră. 
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