
Nr. 12203/05.05.2017 
   

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVI ŞTE 
Str. RevoluŃiei nr. 1-3, Târgovişte  

 
A N U N łĂ 

 
ORGANIZAREA  EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFES IONAL 

a funcŃionarilor publici din cadrul :   
 

1. BIROUL ACHIZITII PUBLICE  
 

DATA  EXAMENULUI : - 07 iunie 2017 orele 10:00 (proba scrisă) 
       - 09 iunie 2017 orele 14:00 (proba de interviu) 

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

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de  
24.05.2017, orele 16:00 

 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinŃă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  
 

• BIBLIOGRAFIA: 
 
1. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
       2. Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 
       3. Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 
        4. Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice 
        5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziŃiile publice 
        6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
           7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 
şi funcŃionarea Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 

 
2. DIRECłIA URBANISM 

 
DATA  EXAMENULUI : - 07 iunie 2017 orele 10:00 (proba scrisă) 

       - 09 iunie 2017 orele 14:00 (proba de interviu) 
LOCUL EXAMENULUI: - Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. RevoluŃiei nr.1-3 
 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de  
24.05.2017, orele 16:00 

 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinŃă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  



 
BIBLIOGRAFIA: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcŃii, cu modificările 
şi completările ulterioare 

5. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii 
lucrãrilor de construcŃii 

6. Legea nr. 422/2001, privind protecŃia monumentelor istorice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

8. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaŃiilor de urbanism. 

 
3. Compartiment SituaŃii de urgenŃă 

 
DATA  EXAMENULUI : - 07 iunie 2017 orele 10:00 (proba scrisă) 

       - 09 iunie 2017 orele 14:00 (proba de interviu) 
LOCUL EXAMENULUI: - Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. RevoluŃiei nr.1-3 
 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de  
24.05.2017, orele 16:00 

 
 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinŃă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  
BIBLIOGRAFIA: 
 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată  
4. Legea nr. 481/2004, privind protecŃia civilă, modificată şi completată 
5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată 
6. Ordinul nr. 106/2007, pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi 
operatorilor economici care au obligaŃia de a angaja cel puŃin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuŃii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
7. Legea nr. 15/2005, pentru aporbarea OG nr. 21/2004, privind Sistemul NaŃional de 
Management al SituaŃiilor de UrgenŃă 
8. HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura org., 
atribuŃiile, funcŃionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaŃii de 
urgenŃă 
9. Ordinul nr. 1422/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor/Min. AdministraŃiei şi 
Internelor 
10. Ordinul MAI nr. 718/2005, pentru aprobarea criteriilor de performanŃă, privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă, 
modificat şi completat   



11. HG nr. 642/2005, pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităŃilor administrativ-
teritoriale, instituŃiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecŃiei 
civile, în funcŃie de tipurile de riscuri specifice 
12. Ordinul nr. 1474/2006 – Regulamentul de planificare, pregătire şi desfăşurare a 
activităŃii de prevenire în situaŃii de urgenŃă, modificat şi completat 
13. Ordinul nr. 163/2007 – Norma generală de apărare împotriva incendiilor, modificată 
şi completată 
14. Ordinul nr. 160/2007 – Regulament de planificare, organizare, desfăşurare şi 
finalizare a activităŃii de prevenire a situaŃiilor de urgenŃă prestate de serviciile voluntare 
şi private pentru sutuaŃii de urgenŃă 
15. Ordinul nr. 1995/1960 – privind prevenirea situaŃiilor de urgenŃăspecifice riscului la 
cutremure şi/sau alunecări de teren 
16. Ordinul nr. 14/2009, pentru aprobarea dispoziŃiilor generale de apărare împotriva 
incendiilor la amenajări temporare în spaŃii închise sau în aer liber, modificat şi completat 
17. Ordinul nr. 712/2005 
18.Ordinul prefectului jud. DâmboviŃa nr. 3/2005 
19.ROF al Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului Târgovişte 

 


