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Primăria Municipiului Târgu Jiu 

Nr. 227734 din 11.05.2022 

      

ANUNŢ 

 

Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Constantin Brâncuși 

nr.19, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru următoarele 

funcții publice de execuție: 

a) polițist local, clasa I, gradul profesional principal, Compartiment ordine și liniște 

publică, Serviciul ordine, liniște publică, paza bunurilor și obiectivelor Municipiului 

Târgu Jiu, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Târgu Jiu; 

b) polițist local, clasa I, gradul profesional principal, Compartiment ordine și liniște 

publică, Serviciul ordine, liniște publică, paza bunurilor și obiectivelor Municipiului 

Târgu Jiu, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Târgu Jiu; 

c) polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, Biroul protecție mediu, disciplina 

în construcții și afișaj stradal, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu; 

d) consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal, Serviciul licitații și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Târgu Jiu.   

 

1. Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu şi va consta în 

următoarele probe: 

- proba scrisă - 15 iunie 2022, ora 1030, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu; 

- proba interviu care se va susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare   

de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Data și ora 

susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. 

  

2. Termenul de depunere a dosarului la examenul de promovare: 

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare în grad 

profesional imediat superior este 02 iunie 2022 (20 de zile de la data afișării anunțului privind 

organizarea examenului de promovare) și va conține în mod obligatoriu următoarele: 

- Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul resurse 

umane, managementul funcției publice și contractuale, în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional din care se promovează; 

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani în care funcționarul s-a aflat în activitate; 

- Formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

 3. Condiţiile de participare la examenul de promovare: 

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479, alin. (1), lit. 

a), c) și d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv: 

1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 

promovează; 

2. să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 

2 ani de activitate; 

3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ. 
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  4. Bibliografia: 

 

 a) Pentru 2 funcții publice - polițist local, clasa I, gradul profesional principal și 1 funcție 

publică – polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu: 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II - Statutul funcţionarilor publici ale părţii a VI-a din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, (**republicată**), cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționare a Poliției Locale; 

7. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

8. Legea nr 50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

b) Pentru funcția publică - consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal, 

Serviciul licitații și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Târgu Jiu:  

 

1. Constituția României, republicată; 

 2. Titlul I – Dispoziții generale și Titlul II – Statutul funcționarilor publici ale părții a VI – a 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

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 tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr.98/2016 – privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice; 

7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, 

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor 

de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune 

de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 

Contestatiilor; 

9. Ordonanța de urgență nr. 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative 

cu impact  asupra sistemului achizitiilor publice; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al 

procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Finantelor Publice, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind 
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organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 si a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari 

si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 

servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 867/2016; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru 

anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri 

publice. 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Compartimentul 

resurse umane, managementul funcției publice și contractuale, camera 12, telefon 0253/205102. 

 

 

 Data publicării: 13.05.2022 

 

 


