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ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE IN GRADE SI TREPTE 
PROFESIONALE 

In temeiul prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011 modificata si completata prin Hotararea 
Guvernului nr. 1027/2014 si a procedurii de promovare la nivelul institutiei, Administratia Domeniului 
Public Sector 1 organizeaza examen de promovare în grad profesional imediat superior a 
personalului contractual, în data de 11 august 2022, la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 
1 din Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti, astfel: 

- inspector de specialitate gradul profesional II promoveaza în funcţia de inspector de 
specialitate gradul profesional I, în cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, 
Imagine, Presa 

- inspector de specialitate gradul profesional II promoveaza în funcţia de inspector de 
specialitate gradul profesional I, în cadrul Biroului Contrtol Inspecţie Avize 

- inspector de specialitate gradul profesional I promoveaza în funcţia de inspector de 
specialitate gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Juridic 

- inspector de specialitate gradul profesional II promoveaza în funcţia de inspector de 
specialitate gradul profesional I, în cadrul Biroului Achizitii Publice 

- muncitor calificat treapta profesionala II promoveaza în funcţia de muncitor calificat 
treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Material Dendro Floricol 

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează; 
sa fi obţinut calificativul „foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel 
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise. 



Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de 
inspector de specialitate gradul profesional I 

Compartimentul Relatii cu Publicul, Imagine, Presa 

1. Ordonanţa Guvernului nr.27 /2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările ulterioare; 

2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
4. Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică; 
6. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ş1 completările 

ulterioare; OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
7. Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare; 
8. Constituţia României, republicată; 
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 
I O. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 
11. Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de 
inspector de specialitate gradul profesional I 

Biroul Contrtol lnspecţie A vize 

1. Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public; 
2. Legea 233/2002 - privind aprobarea Ordonantei Guvernului Romani ei nr.27 /2002 privind 

reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
3. HCGMB nr.275/2020 - privind aprobarea "normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si 

executia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si stradala de pe teritoriul municipiului 
Bucuresti" 

4. HCLMB nr.3/1995 - privind aprobarea Normelor de ocupare a terenurilor apartinand domeniului 
public al municipiului Bucuresti; 

5. HCGMB nr.306/2002 - pentru aprobarea Regulamentului privind instalarea capacelor, gurilor de 
acces la retelele edilitare subterane si rasuflatoarelor de gaz si a gratarelor gurilor de scurgere a 
apelor pluviale pe teritoriul municipiului Bucuresti; 

6. Legea 50/1991 - privind autorizarea, executarea lucrarilor de constructii,republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

7. HCGMB nr.10/2001 - privind modificarea lui HCLMB 44/1994; 
8. Hotărârii Guvernului nr. 343/2017 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 
9. HCGMB nr. I 03/2006 - privind corelarea lucrarilor de modernizare reabilitare drumuri cu ridicarea 

la cota a echipamentelor retelelor edilitare; 



1 O. HCGMB nr 105/2006 - privind amplasarea pe domeniul public a retelelor tehnico- edilitare si a 
echipamentelor tehnice aferente; 

11. HCGMB nr.160/2000 - privind modificarea HCGMB nr.22/1994, regimul constructiilor 
provizorii, amplasate pe terenuri aflate in domeniul public al municipiului Bucuresti; 

Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de 
inspector de specialitate gradul profesional IA 

Serviciul Juridic 

1. Regulmentul de Organizare si Functionare Administratiei Domeniului Public Sector 1; 
2. Regulmentul Intern al Administratiei Domeniului Public Sector 1; 
3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
4. Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
5. Constititia Roman iei; 
6. Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, republicata, cu modificarile şi 

completarile ulterioare; 
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de 
inspector de specialitate gradul profesional I 

Biroul Achizitii Publice 

1. Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
2. HCGMB nr.275/2020 - privind aprobarea "normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi 

execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi stradală de pe teritoriul municipiului 
Bucureşti" 

3. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) ; 

4. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificări şi completări,; 
6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii ; 
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
8. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice 

9. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 



Bibliografia examenului de promovare pentru funcţia de 
muncitor calificat treapta profesionala I 

Compartimentului Material Dendro Floricol 

1. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare 

2. Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător 

3. Legea nr. 1 O 1 /2006, republicată, legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sanatatea in munca; 

6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului; 

7. H.C.G.M.B. nr. 189/2013 pentru modificarea şi completarea Hotararii Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti nr. 121/201 O privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizarii şi 

igienizarii terenurilor virane in Municipiul Bucureşti; 

8. H.C.G.M.B. nr. 120/201 O - privind normele de salubritate şi normele de igienizare ale Munci pi ului 
Bucuresti, modificata şi completata; 

Data, ora si locul desfasurarii examenului de promovare: 

11.08.2022, ora 11,00 la sediul din bd. Poligrafiei nr. 4 

Modalitatea de desfasurare a examenului: 

- proba scrisa 


