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A N U N ŢĂ 

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL 

IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL 

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  

 

 

 

DATA EXAMENULUI: - proba scrisă – 24 noiembrie 2022, ora 10:00    

- proba de interviu – se va desfășura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data susținerii probei scrise, potrivit prevederilor art. 56, alin. (1) din H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității, 

 în perioada 24.10 - 14.11.2022 - secretar comisie: prof. Gabriela-Cătălina Niţă, telefon: 0245 611 222, 

int.1170, e-mail: resurseumane.primariatgv@pmtgv.ro 

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde: 

     

    a) adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității, în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și privind existența unei sancţiuni 

disciplinare neradiate, în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codului Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care 

funcționarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formular de înscriere; 

 

 

1. Direcția Administrație Publică Locală – Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și 

Sociale – Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Partea a III-a - Administrația publică locală; partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice: titlul I – Dispoziții generale și titlul II – Statutul funcționarilor publici din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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5. Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea 

acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 

sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8. Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor 

proprii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Constituţia României, republicată: 

  - principii generale; 

   - reglementări privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 

       - reglementări privind autoritățile publice; 

- reglementări privind integrarea Euroatlantică; 

- reglementări privind revizuirea constituției; 

- dispoziții finale și tranzitorii; 

2.  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

            - reglementări privind Administrația Publică Locală; 

            - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația 

publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  

     - reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare:  

     -  dispoziții generale; 

             -  egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 

         - egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și 

la informare; 

             - egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi 

utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care 

devin nefolosibile, cu modificările şi completările ulterioare: 

- reglementări privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea 

acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau 

care devin nefolosibile; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

- reglementări privind folosirea şi expunerea stemei României; 

7. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

- reglementări privind arborarea drapelului României; 

- reglementări privind intonarea imnului naţional al României; 

- reglementări privind folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi 

instituţiile publice; 

- dispoziții finale; 



8. Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările şi completările ulterioare: 

- reglementări privind stema ţării şi sigiliul statului; 

9. Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, cu modificările şi completările ulterioare: 

- reglementări privind ceremoniile oficiale; 

10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

- reglementări privind stabilirea unor normative de cheltuieli; 

11. Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale 

a steagurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare: 

- reglementări privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a 

steagurilor proprii;   

 

2. Direcția Managementul Proiectelor 

2.1. Serviciul Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară 

2.2. Compartimentul Energetic 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Partea a III-a - Administrația publică locală; partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice: titlul I – Dispoziții generale și titlul II – Statutul funcționarilor publici din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Constituţia României, republicată: 

  - principii generale; 

   - reglementări privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 

       - reglementări privind autoritățile publice; 

- reglementări privind integrarea Euroatlantică; 

- reglementări privind revizuirea constituției; 

- dispoziții finale și tranzitorii; 

2.  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

 - reglementări privind Administrația Publică Locală; 

 - statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația 

publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  



 - reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare:  

 -  dispoziții generale; 

 -  egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 

 - egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la 

cultură și la informare; 

  - egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei; 

 5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reglementări privind sistemul calităţii în construcţii; 

 - reglementări privind obligaţiile şi răspunderile; 

 - reglementări privind sancţiunile; 

 - dispoziții finale și tranzitorii; 

  6. Legea nr. 50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

 - reglementări privind concesionarea terenurilor pentru construcţii; 

 - reglementări privind răspunderile și sancțiunile; 

 - dispoziții finale și tranzitorii; 
 7. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

   - dispoziții generale; 

   - reglementări privind recepția la terminarea lucrărilor; 

   - reglementări privind recepția finală; 

   - dispoziții finale; 

 8. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reglementări privind nota conceptuală și tema de proiectare; 

 - reglementări privind documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

 - dispoziții tranzitorii și finale; 

 9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire; 

 - reglementări privind modalitățile de atribuire; 

 - reglementări privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire; 

 - reglementări privind executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru; 

 - reglementări privind cazurile specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; 

 - reglementări privind contravenţiile şi sancţiunile; 

 - dispoziții tranzitorii și finale; 

10. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

 - dispoziții generale și organizatorice; 

 - reglementări privind planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice; 

 - reglementări privind realizarea achiziţiei publice; 

 - reglementări privind executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

 - dispoziții tranzitorii și finale; 
 
 
 



3. Direcția Urbanism 

3.1. Compartimentul Planuri Urbanistice, Amenajare Teritoriu 

3.2. Compartimentul Emitere Autorizații, Certificate Urbanism, Avize 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Partea a III-a - Administrația publică locală; partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice: titlul I – Dispoziții generale și titlul II – Statutul funcționarilor publici din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de 

elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

TEMATICĂ: 

 

1. Constituţia României, republicată: 

  - principii generale; 

   - reglementări privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 

       - reglementări privind autoritățile publice; 

- reglementări privind integrarea Euroatlantică; 

- reglementări privind revizuirea constituției; 

- dispoziții finale și tranzitorii; 

2.  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

 - reglementări privind Administrația Publică Locală; 

 - statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația 

publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  

 - reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare:  

 -  dispoziții generale; 

 -  egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 

 - egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la 

cultură și la informare; 

  - egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

 - reglementări privind concesionarea terenurilor pentru construcţii; 



 - reglementări privind răspunderile și sancțiunile; 

 - dispoziții finale și tranzitorii; 

6. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reglementări privind documentele autorizării; 

 - reglementări privind procedura de autorizare; 

 - reglementări privind asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancţiuni; 

 - alte dispoziții; 

7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reglementări privind protejarea monumentelor istorice; 

 - reglementări privind instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor 

istorice; 

- reglementări privind responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor 

administrației publice locale; 

- reglementări privind finanţarea protejării monumentelor istorice; 

- reglementări privind sancțiunile; 

- dispoziții tranzitorii și finale;  

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reglementări privind domeniul de activitate; 

 - reglementări privind atribuții ale administrației publice; 

 - reglementări privind documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism;  

 - reglementări privind sancțiunile; 

 - dispoziții finale; 

9. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 - dispoziții generale; 

 - reglementări privind documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

 - reglementări privind fundamentarea şi elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism; 

  - reglementări privind avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

  - reglementări privind perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 
  - reglementări privind actualizarea şi monitorizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 
 - reglementări privind atribuţiile administraţiei publice; 
 - reglementări privind certificatul de urbanism; 

 - reglementări privind măsurile de identificare şi gestionare a aşezărilor informale;  

 - dispoziții finale; 

10. Legea Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 - reglementări privind regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare; 

 - reglementări privind publicitatea imobiliară;  
 - dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale; 
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