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ANUNȚ 

 

 

 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut 

de funcţionarul public, pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale, conform art. 479 

din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 125 din H.G. nr. 

611/04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare: 

 Condiții de participare 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;   

  - să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau 

să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de 

activitate;   

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate;   

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.   

 Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 23.06.2020, ora 10,00 la sediul Direcției 

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București – Bulevardul Libertății nr. 18, bloc 104, 

sector 5, iar interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise. 

 Formularul de înscriere este disponibil în format deschis, editabil, pe site-ul instituției 

(www.plmb.ro) în cadrul secţiunii „carieră”, precum și la Serviciul Resurse Umane, Securitate și 

Sănătate în Muncă, în format letric. 

 Formularele de înscriere se depun la Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă 

în termen de 20 de zile de la afișare, de luni până joi între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400. 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.539.14.25. 
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B I B L I O G R A F I E 

PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL 

 IMEDIAT SUPERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.06.2020 – 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. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

5. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

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

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice; 

 9. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;   

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