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ANUNȚ

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 14 aprilie 2021,
ora 09:00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a
următoarelor funcţii publice de execuţie:
- polițist local III superior, polițist local III principal, 2 posturi polițist local I superior,
polițist local I principal în cadrul Direcției Poliția Locală, Serviciul ordine si liniste publica
si paza a bunurilor;
- inspector I principal în cadrul Direcţiei Juridice Administrație Publică, Serviciul monitorizare
servicii de utilitati publice;
- inspector I superior în cadrul Serviciului organizare evenimente, cultură, culte,
învăţământ, mass-media și IT, compartiment organizare evenimente, cultură, culte,
învăţământ si mass-media;
- inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale Evidența Persoanelor Roman, Biroul
Evidența Persoanelor.
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 modificările şi 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 12.03.2021 – 31.03.2021 inclusiv, ora 16;00
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 în:
- selecția dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor
- probă scrisă
- interviu, susţinut, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa
precedentă.
Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior:
➢ posturile din cadrul Direcției Poliția Locală, Serviciul ordine și liniște publică și pază
a bunurilor:
- Legea nr. 61/1991***republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
- Legea nr. 155/2010 ***republicată, Legea poliţiei locale;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale;
- Legea nr. 60/1991 ***republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
- Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
➢ inspector I principal în cadrul Direcţiei Juridice Administrație Publică, Serviciul
monitorizare servicii de utilitati publice:
- Legea nr. 51/2006Republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările
ulterioare.
➢ inspector I superior în cadrul Serviciului organizare evenimente, cultură, culte,
învăţământ, mass-media și IT, compartiment organizare evenimente, cultură, culte,
învăţământ și mass-media:
- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003R, privind transparența decizională în administrația
publică;
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2013, modificată, privind liberul acces la informațiile de
interes public;
- Statutul municipiului Roman, site www.primariaroman.ro, secțiunea Informatii publice ;
- Stephan Schafer-Mehdi, Organizarea evenimentelor, Editura All, 2008.
➢ inspector I principal în cadrul Direcţiei Locale Evidența Persoanelor Roman, Biroul
Evidența Persoanelor:
- Regulamentul (UE) 2016/679 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);
- O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Legea 544/200 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români;
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români.

Bibliografie obligatorie pentru toate posturile:
- Constituţia României, republicată;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu
modificările şi completările ulterioare - titlul I şi II ale părţii a VI-a;
- Ordonanţa Guvernului 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.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.
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