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AN U NT
P oliţi a Loca l ă B raşov, cu sediul în Braşov . srr.N .Bălcescu nr.62-64. o rgan i zează co ncurs.
conform prevederilor H .G.61 1 /2008, pentru ocuparea următoarelor funcţii publ ice vacante după c um
urmează :

FUNCŢII

PUBLICE DE

Serviciul Ordine şi

EXEC U ŢIE:

Linişte Publică:

• 2 funcţii publice de execuţie de
studii medii;
• 1 funcţie publică de execuţie de
studii medii;
Biroul Ordine Publică:
• 2 funcţii publice de execuţie de
medii;
• 1 funcţie publică de execuţie de
superioare;

poliţist

local, clasa III, grad profesional principal -

poliţist

loca l, clasa III, grad profesional debutant -

poliţist

local, clasa III, grad profesional asistent - studii

poliţist

local, clasa I, grad profesional debutant - studii

Biroul Poliţi a Turistică:
• I funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent - studii
superioare;
• I funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesiona l asistent - studii
medii;
Biroul Intervenţii:
• 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent - studii
superioare;
• 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - studii
medii;
• 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant - studii
superioare;
l,.

Serviciul Circulaţie Rutieră:
• I funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - studii
medii;
Biroul Rutier:
• 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local. clasa III, grad profesional asistent - studii
medii;
Biroul Resurse Umane, Juridic:
I funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent studii superioare;
Concursul se va

desfăşura după următorul

program:

- proba sportivă în data de 16.08.2016, ora 10 ° la Liceul Sportiv;
Menţionăm că vor susţine probele sportive doar candidaţii care s-au înscris pentru
funcţiile de execuţie de poliţist local clasa I şi poliţist local clasa III la serviciul ordine şi linişte
publică, biroul ordine publică, biroul poliţia turistică, biroul intervenţii, serviciul circulaţie
rutieră şi biroul rutier.
0

°

Proba sportivă este eliminatorie, nota minimă de promovare este 7
şi nu se adună cu
punctajul de la celelalte probe.
- proba scrisă în data de 18.08.2016. ora 9°0 la sediul Poliţiei Locale Braşov din
Str.N. Bălcescu nr.62-64
- data şi ora interviului se vor afişa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul
Poliţiei Locale Braşov din Str.N.Bălcescu nr.62-64
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere - în termen de 20 de zi le de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a- respectiv în perioada 15.07.201603.08.2016, la sediul Poliţiei Locale Braşov .
0

Condiţiile

de participare la concurs a candidaţilor:

Pentru următoarele funcţii publice de execuţie: poliţist local clasa I şi poliţist local clasa 111 la
serviciul ordine şi linişte publică, biroul ordine publică, biroul poliţia turistică, biroul intervenţii.
serviciul circulaţie rutieră şi biroul rutier candidaţii vor susţine proba sportivă şi trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzu te de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (r2), abilitate de lucru în echipă, în schimburi şi disponibilitate de a lucra şi în
afara orelor de program, să fie apţi din punct de vedere psihologic pentru port-armă, să aibă o condiţie
fizică bună precum şi următoarele condiţii:
pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime minimă 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional principal:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime minimă 5 ani în specialitatea studii lor necesare exercitării funcţiei publice:
pentru

funcţia publică

de execuţie de

poliţist

local, clasa I, grad profesional debutant:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă duratf1
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
- vechime minimă I an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Pentru

funcţia publică

de execuţie de:

- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Resurse Umane, Juridic
trebuie să îndeplinească condiţi ile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1 999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată (r2). studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respecti v
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de l icenţă sau echivalentă în domeniul juridic special izarea drept şi vech ime minimă l an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice.

Dosarele de concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane, din cadrul Poliţia Locală
în perioada 15.07.2016 - 03.08.2016.
Informaţii
telefon: 0368/457010
Biroul Resurse Umane şi pe site- ul
\Vww.politialocalabrasov.ro, secţiunea informaţii publice - cariere.
Braşov

Dosarul de concurs va

conţine:

•

copia xerox a actului de identitate;

•

formularul de înscriere tip (se poate procura de la sediul

•

copia xerox a diplomei de bacalaureat pentru posturile care necesită studii medii:

•

copia xerox a diplomei de

•

copia xerox a carnetului de

•

adeverinţă

01.01.2011. care

va

licenţă

Poliţiei

Locale Braşov) :

pentru posturile care necesită stud ii superioare:

muncă;

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate pentru perioada de după
avea formatul

standard

aprobat

prin

Ordinul

Preşedintului

AN FP

nr. 192/1 7.O 1.2013;
•

cazierul judiciar;

•

adeverinţa

care

să

ateste starea de

•

adeverinţă

care

să

ateste

sănătate corespunzătoare, eliberată

de medicul de

familie;

medicul de familie ( pentru
•
poliţist

de

rezultatul

funcţia

testării

de

că

sunt

poliţist

apţi

pentru a

susţine

probele sportive.

eliberată

de

funcţia

de

local);

psihologice pentru aviz psihologic de

po11-armă

(pentru

local);
•

curriculum vitae (cf.modelului comun european);

•

declaraţia

pe propria

răspundere

pe propria

răspundere că

sau

adeverinţa

care

să

ateste că nu a

desfăşurat acti vităţ i

pol i ţie politică ;

•

declaraţia

încetat contractul individual de
•

funcţie pu blică

sau

că

nu i-a

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;

un dosar plic.

Notă:

care se

muncă

nu a fost destituit dintr-o

Copiile de pe actele

certifică

menţionate

mai sus se

pentru conformitatea cu originalul de

prezintă însoţite

către

de documente le originale.

secretariatul comisiei de concurs, sau în

copii legalizate.
Nu poate participa la concurs persoana care a fost

destituită

dintr-o

funcţie publică

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

sau 1-a

ANEXĂ

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţi ilor publice de execuţi e de poliţist local de la
Serviciul Circulaţie

Rutieră şi

1. Legea nr.155/20 I Oa

Biroul Rutier:

Poliţiei

republicată.

Locale -

2. Regulamentu l cadru de organizare

şi

modificăril e şi completările

cu

funcţionare

a

Poliţie i

ulterioare:

Locale aprobat

prin

H.G.1332/20 1O:
3. O.G. nr.2/1 2.07.200 I privind regimul juridic al

contravenţiilor

- actualizată ;

4. Legea nr.215/2001 privind Administraţia P ub lică Locală - republicată, cu modificările ş 1
comp l etări le

ulterioare;
Funcţionarilor

5. Legea nr.188/1999 privind Statutul
completări le

republ i cată,

cu

mod ificăril e ş 1

ulteri oare;

6. Legea nr.7/2004 privind Codul de
7. Legea 61 / 199 1 pentru
ordinii

Pub lici -

şi li n işti i

conduită

sancţionarea

a

funcţionarilor

publici - republicată;

faptelor de încălcare a unor norme de

convieţuire socială.

a

publice- republ icată;

8. Legea 12/ 1990 privind protejarea

populaţiei

împotriva unor

acti vităţi

comerciale ilicite -

republicată;

9. O.U.G nr. 97/2005 ale

cetăţeni l or

repub li cată

români,

- privind

aprobată

cu

ev i denţa,

domicil iul,

modificări

şi

reşedinţa şi

completări

actele de identitate

prin Legea nr. 290/2005

actuali zată;

I O. Legea nr. 333 /2003 privind paza obiecti ve lor, bunurilor, valorilor

11.

republicată

cu

mod ifi căr i le şi completări l e

Ordonanţa

de

urgenţă

republicată,

şi completările

circulaţia

art.64 si art.67, sectiunea

circulaţia

pe drumurile publice -

ulterioare - art. I 08/( I )/a, art.108/( 1)/b;

12. Regulament din 4 octombrie 2006 de ap licare a
195/2002 privind

persoanelor -

ulterioare ;

nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind

cu modificăr i le

şi protecţia

Ordonanţei

de

urgenţă

a Guvernului nr.

pe drumurile publice -actualizat - Capitolul 4, sectiunea a-2-a a-4-a art.76, sectiunea a-6-a -att.88, Capitolul 5, sectiunea I,

sectiunea a-3-a- art. I I 1, sectiunea a-3-a, p.8-art 14 1. art. I42, art. I 43, art. I 45.

ANEXĂ

funcţii l or

BIBLIOGRA FIE pentru ocuparea
Serviciul Ordine

ş i Lin i şte Pub l ică:

Biroul Ordine

publice de
Pub l ică,

execuţie

de

Biroul Politia

p o l iţist

local de la

Turistică şi

Biroul

Intervenţii:

Legea nr. 155/201 O a

I.

Po l iţiei

Locale.

republicată

cu

şi

funcţionare

a

modificările ş 1 comple tările

ulterioare:
2.

Regulamentul cadru de organizare

H.G. 1332/20 I O;

O.G. nr.2/ 12.07.2001 privind regimul juridic al

4.

Legea nr.215/200 I privind

5.

Funeţio n arilor

Legea 61 / 199 1 pentru

J

a ordinii

şi lin iştii

Legea 12/ 1990

comerciale ilicite 9.

cu

modificările

Publici -

repu blica tă.

cu

sancţionarea

funcţiona rilor

faptelor de

încălcare

publici - repub l icată:

a unor norme de

con v ieţuire

publice - repu blicată ;

republicată

privind protejarea

populaţiei

împotriva unor acti vită\i

republ i cată;

0.U.G nr. 97/2005 -

identitate ale

repu blicată.

ulterioare;

6 . .., Legea nr.7/2004 privind Codul de condui tă a

8.

-

ulterioare;

modi ficări l e ş i co m pl etăr il e

socială,

con traven ţii l or- actuali zată:

Adm i nistraţia Publ ică Locală,

Legea nr. 188/1999 privind Statutul

7. ,

Locale aprobat prin

.,

3.

ş i compl etări le

Poliţiei

cetăţenilor

republicată

- privind

români, aprobată cu

evidenţa.

domicili ul.

modificăr i şi completări

reşedinţa şi

actele de

prin Legea nr.290/2005

actua l i zată;

I O.

Legea nr. 333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor. valorilor

persoanelor- repub l i cată, cu

modificări le şi completări le

ulterioare;

ş i protecţia

ANEXĂ

BIBLIOGRAFIE

funeţiei

pentru ocuparea

execuţie

publice de

de consilier juridic grad

profesional asistent de la Biroul resurse umane. j uridic:
1. Legea nr.155/20 I Oa Po l iţiei Locale - republicată cu

modificările şi completări l e

ulterioare:

2. Regulamentul cadru de organizare ş i funeţ ionare a Pol iţiei Locale aprobat prin H.G .1332/201 O:
3. O.G. nr.2/12.07.200 1 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificări le şi completările
ulterioare;
4.

Legea nr.215/200 I privind Admin istraţia Pub l ică Locală- republicată cu modi ficările ş,

comp l etările

ulterioare;

5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul

Funcţionarilor

6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a
sancţionarea

7. Legea 61/ 199 1 pentru
a ordin ii
8.

şi l iniştii

republ icată şi completată:

Publici -

funcţionaril or

faptelor de

încălcare

publici - republ i cată;

a unor norme de

convieţuire

socială.

publice - repub li cată;

Legea 12/1990 privind protejarea

populaţiei

împotriva unor

activităţi

comerciale ilicite -

repu blicată;

9. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier jurid ic - mod ificată

şi

comp l etată ;

IO. Legea nr. 134/20 IO republi cată ş i

actual izată

privind Codul de procedură c ivilă;

l L Legea nr. 76/2012 actua lizată pentru punerea în aplicare a legi i nr. 134/20 10 privind Codul de
pro ced ură c i v il ă;

12. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu
DATA
Nr.

crt.

AF1şĂR1 1:

Funcţionar

15

public

1.

Aprobat Director
Executiv

2.

Verificat Şef Birou
Resurse Umane

3.

Elaborat

modificările şi completările

o+ Jo I G
Numele

şi

prenumele

Data

A LDEA NICOLAE

Vlăsceanu

Nr.

Carmen

pag.

7

Nr.
ex.

1~-ot j

oIC

ulterioare.

