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Nr.14942 din 12.12.2013

-ANUNŢPoliţia Locală Brașov, cu sediul în Braşov, str.N.Bălcescu nr.62-64, organizează concurs,
conform H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de :
- SEF SERVICIU ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE – studii superioare de lungă durată.

-

Concursul se va desfăşura după următorul program :
selecția dosarelor în data de 07.02.2014;
proba scrisă în data de 11.02.2014 , ora 10.00 la sediul Poliţiei Locale Braşov , Str. N. Bălcescu nr. 62
– 64;
interviul în data de 13.02.2014 , ora 10.00 la sediul Poliţiei Locale Braşov , Str. N. Bălcescu
nr. 62 – 64 ;

Dosarele de concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane, la sediul
în perioada 12.12.2013 – 30.12.2013, ora 16,00.
Informaţii telefon : 0368 – 457010 – Biroul Resurse Umane.

Poliţiei Locale Braşov,

În vederea participării la concurs pentru ocuparea acestui post, candidatul trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii :
a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă de 18 ani ;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă ;
g) vechime în specialitatea studiilor superioare necesare exercitării funcţiei contractuale, de
minimum 2 ani ;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
i) abilitate de lucru în echipă şi disponibilitate de a lucra şi în afara orelor de program ;
j) să dețină permis de conducere cat. B;
k) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să-i fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente :
a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) cerere de înscriere la concurs, care este pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul
instituţiei organizatoare;
c) diploma de studii superioare sau adeverință care să ateste nivelul studiilor
superioare, în original şi în copie;
d) original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor superioare : carnet de muncă până în data de 01.01.2011 și
adeverință pentru perioada după data de 01.01.2011;
e) adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel în cauză
este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea;
f) cazierul judiciar;
g) curriculum vitae- model european;
h) permis de conducere cat. B- original și copie.
i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la
concurs;
j) declarație pe propria răspundere că nu fost destituit dintr-o funcție publică sau i-a
încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) dosar plic.
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precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
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