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ANUNŢ  
   

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT 
SUPERIOARE ȘI  EXAMEN PROMOVARE ÎNTR-O FUNCȚIE PENTRU CARE ESTE 

PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN 
CADRUL A.D.P SECTOR 2 

  
Instituţia organizatoare: Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti  
Data organizării probei scrise: 11.07.2022 - ora 09:00  
Locul: Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti – Sos. Electronicii  nr. 44 Sector 2  
Afişarea rezultatelor la proba scrisă pe site-ul şi la avizierul instituţiei : 12.07.2022   
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 13.07.2022  
Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă şi afişarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei: 14.07.2022 
 

POSTURI EXAMEN PROMOVARE ÎNTR-O FUNCȚIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT 
UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR 

  
Nr. Crt. Funcție 

Actuală/ grad actual 
Funcție/grad propus  Compartimentul 

1 Referent I Inspector de specialitate II S.Î.D.D.P. 

2 Muncitor necalificat II Muncitor calificat II C.A.D.P. 

3 Muncitor necalificat I Muncitor calificat I Formația 1 – S.S.V.S.U.I. 

4 Muncitor necalificat I Muncitor calificat I Formația 1 – S.S.V.S.U.I. 

5 Muncitor necalificat I Muncitor calificat I S.S.U.I. 

 
     Bibliografia pentru concurs 
 
Inspector de specialitate II – Secția Întreținere și Dotare Domeniu Public – 1 post 
1.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 
2.Legea nr.307/12.07.2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor. 
3.H.C.G.M.B. nr.121/30.06.2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și 
igienizării terenurilor virane în Municipiul București, astfel cum a fost modificată și completată prin 
H.C.G.M.B. nr. 189/28.06.2013. 
4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare. 
5.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 
6.H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
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Muncitor calificat II – Compartimentul Administrare Domeniu Public – 1 post 
1.Legea nr. 319/ 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
2.Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
3.Legea nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, 
actualizată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 309/12.07.2006 și Legea  nr. 
97/26.06.2020,  cu modificările și completările ulterioare; 
4.Hotărârea Guvernului nr. 156/6.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
legii nr. 421/ 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;          
  
Muncitor calificat I – Formația 1 – S.S.V.S.U.I.  – 2 posturi 
1.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003. 
2.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998. 
3.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008. 
4.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioara. 
5.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 
 
Muncitor calificat I – Secția Străzi și Urmărire Investiții – 1 post 
1.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. 
2.H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru 
realizarea locuințelor, republicată. 
4.Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare. 
5.Ordinul nr.1608/2004 privind aprobarea Reglementării tehnice ,,Normativ privind intervenții de 
urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros” indicativ NE 025-2003. 
6.Instrucțiuni tehnice departamentale pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile 
rutiere moderne, indicativ CD 98-86.  
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POSTURI EXAMEN PROMOVARE PE UN GRAD SAU TREAPTĂ DE NIVEL SUPERIOR 
ALE ACELEIAȘI FUNCȚII 

 
     
 
 

Nr.Crt. 
Funcție actuală/grad 

actual Funcție/grad propus Compartimentul 
1 Inspector de specialitate II Inspector de specialitate I Biroul Parcări 
2 Inspector de specialitate II Inspector de specialitate I Biroul Parcări 
3 Inspector de specialitate I Inspector de specialitate IA S.A.P.C.F.S. 
4 Inspector de specialitate I Inspector de specialitate IA S.E.E.P. 
5 Muncitor calificat II Muncitor calificat I A.D.Î.M.U. 
6 Muncitor calificat II Muncitor calificat I A.D.Î.M.U. 
7 Muncitor calificat IV Muncitor calificat III A.D.Î.M.U. 
8 Muncitor calificat III Muncitor calificat II Secția Mecanizare 
9 Muncitor calificat III Muncitor calificat II Secția Mecanizare 
10 Muncitor calificat IV Muncitor calificat III A.D.Î.M.U. 
11 Muncitor calificat II Muncitor calificat I F1 – S.S.V.S.U.I. 
12 Muncitor calificat IV Muncitor calificat III F2 – S.S.V.S.U.I. 

13 Muncitor calificat II Muncitor calificat I 
Sera Pantelimon – 

S.S.V.S.U.I. 
 
 
 

 
Bibliografia pentru concurs 
 
 Inspector de specialitate I – Biroul Parcări – 2 posturi 
1.H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti. 
2.H.C.G.M.B. nr.61/2009, privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe 
teritoriul Municipiului Bucuresti,aprobata prin Hotararea HCGMB nr. 124/2008. 
3.Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata. 
4.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor. 
5.H.C.G.M.B. nr.95/2018 privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a 
parcajelor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti. 

 
Inspector de specialitate IA – SAPCFS – 1 post 
1.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
2.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
3.Legea nr.  101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare. 
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Inspector de specialitate IA – SEEP – 1 post 
1.Legea nr.64/2008, republicată în 2015, modificată cu Legea nr.49/2019, privind funcționarea în 
condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare 
de combustibil. 
2.H.G. nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatarea echipamentelor de 
agrement. 
3.PTR 19/2002, cerințe tehnice de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor și 
instalațiilor montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă. 
4.Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare (cap.4 – Obligațiile lucrătorilor). 

 
Muncitor calificat I – ADÎMU – 1 post 
1.Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare. 
2.Cartea lăcătușului – Constantin Iordan – Editura Tehnică București 1965. 
3.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Muncitor calificat I – ADÎMU – 1 post 
1.Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare. 
2.Cartea zugravului si vopsitorului – C. Tsicura – Editura Tehnică București 1981. 
3.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
4.NSSM 26 - Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire. 

 
Muncitor calificat III – ADÎMU – 2 posturi 
1.Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările 
ulterioare. 
2.Cartea lăcătușului – Constantin Iordan – Editura Tehnică București 1965. 
3.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Muncitor calificat II – Secția Mecanizare – 2 posturi 
1.O.U.G. nr.195/2002 -Codul Rutier ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 
2.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ,cu modificarile si completarile ulterioare 
(cap.4 - Obligatiile lucratorilor).     

 
Muncitor calificat I – Formația 1 – SSVSUI – 1 post 
1.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 
republicată. 
2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003. 
3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998. 
4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008. 
5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioara. 
6.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 
7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti. 

 
 
 
 
 
 

https://adps6.ro/beta/wp-content/uploads/2019/03/1-LEGEA-nr-24-din-2007.pdf
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Muncitor calificat III – Formația 2 – SSVSUI – 1 post 
1.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 
republicată. 
2.Arhitectura peisagera – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2003. 
3.Arboricultura ornamentala – Ana Felicia Iliescu ,  edit. Ceres, 1998. 
4.Cultura arborilor si arbustilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres, 2008. 
5.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioara. 
6.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. 
7.HCGMB nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protective a spatiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucuresti. 
 
Muncitor calificat I – Sera Pantelimon – SSVSUI – 1 post 
1.Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, 
republicată. 
2.Arhitectura peisageră – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres 2003. 
3.Arboricultura ornamentală – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres 1998. 
4.Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali – Ana Felicia Iliescu, edit. Ceres 2008. 
5.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
6.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
7.H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului București. 

 
 
• Pentru informatii suplimentare – secretar, Roxana Cercel – B.O.F.P. 

https://adps6.ro/beta/wp-content/uploads/2019/03/1-LEGEA-nr-24-din-2007.pdf

