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A N U N Ț   E X A M E N   P R O M O V A R E  

 

  

PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în Șos. Ștefănești nr. 116, comuna 

Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior următor celui deținut a următoarelor funcții publice de execuție: 

 

– Inspector, clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Public Comunitar de Evidența 

Persoanelor promovare în funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional 

Superior 

– Polițist local clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Poliție Locală promovare în funcția 

publică de execuție de Polițist local clasa I, grad profesional Superior 

– Referent, clasa III, grad profesional Asistent – Compartiment Mediu și Transport promovare în 

funcția publică de execuție de Referent, clasa III, grad profesional Principal 

 

Examenul are la bază principiile competiției deschise, transparenței, meritelor profesionale, 

competenței precum și cel ale egalității accesului la funcțiile publice ale fiecărui cetățean care 

îndeplinește condițiile legale. Poate participa la concursul de promovare în grad profesional superior 

imediat al celui deținut, funcționarul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții prevăzute 

de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

cu modificările și completările ulterioare : 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată. 

   Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești nr. 

116, comuna Ștefăneștii de Jos , județ Ilfov, în data de 07 Decembrie 2022, începând cu ora 1100, 

proba scrisă. Interviul va avea loc în data de 09.12.2022 ora 11:00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești 

nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe 

site-ul primăriei și la avizier, respectiv de la data 28.10.2022 până la data de 16.11.2022, ora 16:00. 

Selecția dosarelor de concurs se realizează în 5 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere 

a dosarelor, cu mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afișarea rezultatelor se va face până în data de 

23.11.2022 la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare. 

Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către doamna Grigore Georgiana Adriana – 

Inspector Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos. 

 

 



Bibliografie/Tematică comună pentru susținerea examenului de promovare în grad profesional 

imediat superior următor celui deținut : 

- Constituția României, republicată; 

- Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004 și a altor acte normative; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

 

Bibliografia și tematica propuse pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor : 

- Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor; 

- Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate 

ale cetățenilor români; 

- Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, 

reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și 

conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil; 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; 

- Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispozițiilor în materie de stare civilă; 

- Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române; 

- Ordinul nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea 

ghișeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor; 

 

Bibliografia și tematica propuse pentru Serviciul Poliție Locală : 

- Hotărârea nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; 

- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare 

a poliției locale; 

- Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

- Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și 

siguranță publică al poliției locale; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice; 

 

Bibliografia și tematica propuse pentru Compartiment Mediu și Transport : 

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

- Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

- Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

- Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 



planuri și programe; 

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților; 

- Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 

- Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale; 

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere; 

 

La studierea actelor normative din bibliografie, se vor avea în vedere inclusiv republicările, 

modificările și completările acestora. 
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