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Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 04 decembrie 2019, ora 10.00, 

proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a următoarelor 
funcţii publice de execuţie: 
- inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul achiziţii publice şi 
managementul proiectelor, Compartimentul managementul proiectelor 
- inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Biroul urmărire impozite si 
taxe 
- inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul stare 
civilă 
- poliţist local III principal în cadrul Direcţiei Poliţia Locală Roman, Serviciul Ordine şi Linişte 
Publică şi Pază a Bunurilor. 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepţia literei b), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv: 
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;   
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
de activitate;    
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării 
prezentului anunţ, respectiv în perioada  24 octombrie 2019 – 12 noiembrie 2019 inclusiv  şi 
conţine în mod obligatoriu:  
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
- formularul de înscriere care se poate descarca de pe site-ul institutiei de la adresa www. 
primariaroman.ro, secţiunea Primăria Roman/Organizare/Carieră. 

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu. 
Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior: 

- pentru inspector I superior în cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Serviciul achiziţii 
publice şi managementul proiectelor, Compartimentul managementul proiectelor: 

1.  Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 (P.D.R. Nord-Est); 
2.  Cadrul Strategic Comun 2014 - 2020; 
3.  Strategia Europa 2020   



  
- pentru inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Biroul urmărire 

impozite si taxe: 
1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
2. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
3. Constituţia României; 
4. Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 

 - pentru inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale Evidenţa Persoanelor Roman, 
Biroul stare civilă: 
1. Legea nr. 119/1996R, cu privire la actele de stare civilă; 
2. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor 
în materie de stare civilă; 
3. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
4. Legea nr. 14/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 
5. Constituţia României; 
6. Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 

- pentru poliţist local III principal în cadrul Direcţiei Poliţia Locală Roman, Serviciul 
Ordine şi Linişte Publică şi Pază a Bunurilor: 

1. Legea nr. 155/2010R, Legea poliţiei locale; 
2. Legea nr. 60/1991R, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 
3. Legea nr. 61/1991R, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice; 
4. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
poliţiei locale; 
5. Constituţia României; 
6. Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 

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

 
 
           PRIMAR,               Şef Serviciu resurse umane, salarizare 

          Lucian-Ovidu Micu                                                   Otilia Gălăţeanu 
 

 
 

4. H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 
instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului 
instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013;  
6. Constituţia României; 
7. Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 


