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A N U N Ţ 
 

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti va organiza 

concurs/examen de promovare în clasă, a funcţionarilor publici care au absolvit o formă de învătământ 

superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau sunt utile  

pentru  desfăşurarea activităţii. 

În cazul absolvirii unei forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară 

activitatea sau considerată de autoritatea ori instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea 

activității, funcționarii publici încadrați în funcții publice cu nivel de studii inferior care doresc să 

promoveze în clasă prezintă Serviciului Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă în vederea 

aprobării de către conducătorul autorității sau instituției publice, o cerere de înscriere la examenul de 

promovare în clasă, însoțită de diploma de licență, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, 

adeverința care să ateste absolvirea studiilor. 

           Desfășurarea examenului: 

- Data și locul desfășurării examenului: 25.06.2019, ora 10.00 - proba scrisă  

- Interviul — nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. 

           Probele se vor desfășura la sediul instituției din Sediu Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 

104, Sector 5. 
 

          Condiții privind participarea la examenul de promovare în clasă: 

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 144 din 

Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Înscrierile se fac în perioada 10 – 15.06.2019 la sediul instituţiei – Serviciul Resurse Umane, 

Securitate și Sănătate în Muncă. 

În perioada 10 – 15.06.2019 candidații vor depune la Serviciul  Resurse Umane, Securitate și 

Sănătate în Muncă  cererile privind înscrierea la examenul de promovare în clasă , însoțite de diplomele 

de licență sau adeverințele care să ateste absolvirea studiilor. 

 

B I B L I O G R A F I E 

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ 

organizat în data de 25.06.2019 – proba scrisă 

 

 1. Constituția României;  

2. Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată și actualizată; 

3. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1332/2010;  

4. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările 

ulterioare;  

            5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

6. Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

7. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată și actualizată; 

8. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art. 46-52); 

9. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, r2; 



 

 

 

10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată și actualizată. 

12. O.U.G.nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată. 

13. Legea nr. 60/1991- privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

14. H.G nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice; 

15. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare a 

municipiului București; 

16. H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul 

municipiului București; 

 


