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DIRECȚIA DE RESURSE UMANE 

 
 

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 

  PRIMĂRIA SECTORULUI 5, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul administrativ prevederile H.G. 611/2008, coroborat cu Ordinul nr. 1932/2009, organizează 

examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie cu 

studii de nivel inferior, care au absolvit o formă de învătământ superior atestată prin diploma de licență 

sau echivalentă în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori 

instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității. 

             Condiţii cumulative de participare: 

- Funcţionari publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de 

învăţământ superior de lungă durată, în specialitatea în care îşi desfăsoară activitatea sau considerată de 

autoritatea ori instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității. 

Examenul de promovare în clasă constă în trei etape succesive, după cum urmează: 

- Verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de 

conducatorul autoritaţii sau instituţiei publice, prevazute la art.1 alin.(3) din Ordinul nr. 

1932/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Proba scrisă (constând în redactarea unei lucrări în prezenţa comisiei de examen); 

- Interviul. 

Proba scrisă se va desfășura miercuri, 24.03.2021, ora 10:00,  iar  interviul  va avea loc după proba 

scrisă, la o dată care va fi anunțată ulterior, la sediul instituției din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, 

București Sector 5 . 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Secretarul Comisiei de examen în termen de 

5 zile de la publicarea prezentului anunț, la sediul instituției din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, 

București Sector 5, camera C6, et.1.15, și vor cuprinde obligatoriu: 

- Cerere de înscriere  pentru examenul de promovare în clasă; 

- Diploma de absolvire sau, după caz, adeverință care să ateste absolvirea unei forme de învatamant 

superior de lungă durată sau de scurtă durată. 

 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Sector 5 din Str. Fabrica de 

Chibrituri, nr. 9-11, București Sector 5, et.1.15, nr. tel. 021.314.46.80 /int. 1114, secretarul comisiei de 

examen Inspector în cadrul Direcției de Resurse Umane a Primăriei Sector 5. 

 Documentele pentru participarea la concurs se depun până la data de 08.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ  
privind examenul de promovare în clasă  

organizat în data de 24.03.2021 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE 

 

 

Nr. 

crt 
Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată 
Cunoașterea și respectarea 

legislației în vigoare 

2. O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ 

Reglementează cadrul general 

pentru organizarea și 

funcționarea autorităților și 

instituțiilor administrației 

publice 

3. 
Legea 155/2010 – legea poliției locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Privind înființarea poliției 

locale 

4. 

H.G. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare 

a poliției locale; 

Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale 

5. 

Ordonanța Guvernului 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor , 

cu modificările și completările ulterioare; 

Preluarea sesizărilor 

telefonice formulate de 

cetățeni  

6. 
Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor; 

Reglementarea 

contravenţiilor 

7. 

Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice; 

Monitorizare obiective pază/ 

evenimente/aplicare măsuri 

stabilite 

8. 
Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea 

adunărilor publice 
Monitorizare / aplicare 

măsuri stabilite 

9. 

H.C.G.M.B 120/2010 privind aprobarea Normelor 

de salubrizare și igienizare ale Municipiului 

București; 

Monitorizare / aplicare 

măsuri stabilite 

10. 
Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

Soluționarea petițiilor privind 

liberul acces la informațiile 

de interes public 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


