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PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA 

ANUNȚĂ 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (23) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulteroare, art. 144 – 146 din HG 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, 

precum și art. 2 alin. (3) din Anexa la Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează 

examen de promovare în clasă a funcționarilor publici. 

 Examenul de promovare în clasă se organizeaza : 

- pentru funcția de Polițist local, cls. I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției 

Poliția Locală – Birou ordine și liniște publică (4 posturi); 
se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, în data de 07 noiembrie 

2022 (proba scrisă), ora 10.00.  

 Interviul se susține, de regulă, în aceeași zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise. 

 

 Condiții de participare: 
- La examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici pot participa funcționarii publici 

care au dobândit, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de 

nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu 

considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției 

publice și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen. 

- Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

Dosarele de înscriere la examen  se depun de către candidaţi în termen de 5 zile 

de la data publicării anunţului si trebuie să conțină: 

        a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 

  b) diplomă de studii de nivel superior,  

  c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii. 

Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape, după cum urmează: 

1) Verificarea  existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă, aprobată 

de conducătorul autorității sau instituției publice; 

2) Proba scrisă; 

3) Interviu. 

 

Atribuțiile prevazute in fisa postului: 

1. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al 

unităţii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi 

pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii; 
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2. Intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 

112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de 

specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 

3. Acţionează, în condiţiile legii, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în 

temeiul legii; 

4. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

5. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente 

şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în 

vederea continuării cercetărilor; 

6. Conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele 

suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

7. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţii 

administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului. 

8. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția 

României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum 

și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și 

funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari; 

9. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform competențelor legale; 

10. Întocmeste rapoarte specifice la terminarea programului de lucru și în situații deosebite ; 

11. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul 

desfăşurării activităţii; 

12. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de 

existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. 

Năvodari; 

13. Cunoaşte şi aplică întocmai prevederilor legale ce reglementează activitatea de 

menţinere a ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a 

persoanelor; 

14. Informează de îndată conducerea D.P.L. Năvodari despre toate evenimentele deosebite 

înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii și liniștii publice; 

15. Execută corespunzător sarcinile ce îi revin, are un comportament civilizat, respectă 

regulile disciplinare stabilite; 

16. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la șeful de birou 

ordine și liniște publică, șeful de serviciu ordine și liniște publică, directorul executiv adjunct, 

directorul executiv, viceprimar, primar și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;  

17. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este 

solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice 

sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau în caz 

de mobilizare și de război; 

18. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de 

competenţă; 

19. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică; 

20. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă autospecialele din dotare, armamentul, 

muniţia și celelalte mijloace și materiale din dotare; 

21. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de 

ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător; 

22. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite; 

23. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

24. În funcție de situația operativă efectueză activități specifice pe linie de circulație rutieră; 

25. În cadrul acțiunilor organizate prin Planuri de acțiune aprobate la nivelul D.P.L. 

Năvodari efectueză activități pe linie de circulație rutieră, evidența persoanelor, protecția mediului, 

activități comerciale, disciplina în construcții și afișaj stradal; 

26. Are obligația să nu comită, în special, următoarele infracțiuni: luare de mită, trafic de 

influență, purtare abuzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu. 



27. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, 

încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală; 

28. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale 

și locale; 

29. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege; 

30. Își declină, în prealabil, calitatea și prezintă insigna și legitimația de serviciu, cu excepția 

situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat, la intrarea în acțiune sau la începutul intervenției 

ce nu suferă amânare este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții 

să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte. 

31. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă. 

 

Bibliografia pentru examen pentru toate functiile: 

 

 

Bibliografia pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici din cadrul Direcției Poliția Locală, 

conform art. 144 din Hotărârea de Guvern 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici : 

1. Constituția României din 21 noiembrie 1991(*republicată*) 

2. Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi(*republicată*) 

3. Legea poliţiei locale nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) 

4. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice(*republicată*) 

5. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice(*republicată*) 

6. Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor(*republicată*) 

7. Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare(*republicată*) 

8. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Partea VI, Titlul I și II 

9. Ordonanța de urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice(*republicată*) 

10. Hotărârea nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale 

 

TEMATICĂ: 

 

Drepturile şi libertăţile fundamentale 

Îndatoririle fundamentale 

Administraţia publică locală 

Dispoziţii generale privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la 

informare 

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei 

Dispoziţii generale privind poliția locală 

Organizarea poliţiei locale 

Atribuţiile poliţiei locale 

Statutul personalului poliţiei locale 

Drepturile şi obligaţiile poliţistului local 

Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă 

Sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 

Dispoziţii generale privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 

Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 

Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice 



Sancţiuni privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 

Dispoziţii generale privind regimul juridic al contravenţiilor 

Constatarea contravenţiei 

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 

Căile de atac împotriva sancţiunilor contravenţionale 

Executarea sancţiunilor contravenţionale 

Principii şi definiţii privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie 

Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi 

Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice 

Dreptul la demnitatea personală 

Dispoziţii generale privind statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

Dispoziţii generale privind statutul funcţionarilor publici 

Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici 

Drepturile funcţionarilor publici 

Îndatoririle funcţionarilor publici 

Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici 

Regimul incompatibilităţilorşi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice 

Recrutarea funcţionarilor publici 

Numirea funcţionarilor publici 

Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale 

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici 

Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

Tipuri de acte administrative 

Dispoziţii generale privind circulaţia pe drumurile publice 

Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora 

Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor 

Dispoziţii generale privind conducătorii de vehicule 

Permisul de conducere 

Semnalizarea rutieră 

Obligaţiile participanţilor la trafic 

Reguli pentru circulaţia vehiculelor 

Reguli pentru alţi participanţi la trafic 

Obligaţii în caz de accident 

Infracţiuni şi pedepse la regimul rutier 

Răspunderea contravenţională la regimul rutier 

Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei la regimul rutier 

Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere 

Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici 

Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale 

Atribuţiile personalului poliţiei locale 

Mijloacele din dotarea poliției locale 

Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali 

 

Date de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria oraș Năvodari, str. 

Dobrogei nr. 1, Biroul Resurse Umane, tel. 0241.761603, fax 0241.761606, e-mail hr@primaria-

navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela – Inspector , grad profesional superior, 

Compartiment Resurse Umane. 

 

PRIMAR, 

CHELARU FLORIN 

 

 

Afișat astăzi 19.10.2022, ora 16.00 
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