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ANUNȚ 
EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ 

în cadrul Biroului Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare 
  

 
 Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor 
publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de 
învățământ superior, din cadrul Biroului Reparații Străzi, Siguranța Circulației, 
Semaforizare. 
 Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 28.08.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54. 
 Funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de înscriere la examen trebuie să 
prezinte o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă însoțită de diploma de 
licență, respectiv diploma de absolvire, sau, după caz, adeverință care să ateste absolvirea 
studiilor, în termen de 5 zile de la data afișării anunțului.  
 
Bibliografia de examen 
- Constituția României; 
- O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- OUG nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; 
- CD 155-2001 – Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne; 
- CD 99-2001 – Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din 
beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră (revizuire CD 99-1997); 
- AND 540-2003 – Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase 
pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide (revizuire AND 540-98); 
- NP 116-2004 – Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi; 
- NE 033-2005 – Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor; 
- AND 605-2014 – Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, 
prepararea și punerea în operă; 
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; 
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