ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULlJJ BRAŞOV
POLITIA LOCALĂ BRAŞOV

Str. N. Bălcescu nr. 62-64, Braşov 500019 Tel : 40-368-4570 I O
Fax : 0368.457.012
Biroul Resurse Umane, juridic
Operator de date înregistrat la A.N.S. P.D.C.P. sub nr.11523/2009

ANUNT
Poliţia Locală Braşov, cu sediul în Braşov, str.N.Bălcescu nr.62-64, organizează concur�.
conform prevederilor H.G. 611 /2008, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante după cum
urmează:
FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE:
Serviciul Ordine şi Linişte Publică:
• I funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant - studii
medii;
• 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa l, grad profesional asistent - studii
superioare;
Serviciul Circulaţie Rutieră:
• I funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant - studii
medii;
• 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa l, grad profesional debutant - studii
superioare;
Biroul Rutier:
• 1 functie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant - stu<.lii
superioare;
• 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional principal - studii
medii
Biroul Poliţia Turistică:
• 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent - studii
superioare;
Biroul Intervenţii:
• l funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa lll, grad profesional asistent - studii
medii;
Biroul Siguranţă Obiective:
• J funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent
medii;

studii

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
-data organizării probei sportive - 19.04.2017, ora 10.00 la liceul sportiv. Menţionăm că proba

sportivă este eliminatorie, nota minimă de promovare este 7,00 şi nu se adună cu punctajul de la cclelaltl'
probe.
-data organizării probei scrise - 25.04.2017, ora 9,00 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 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României. partea a III-a. respectiv în perioada 17.03 -05.04.2017. la
sediul Poliţiei Locale Braşov.
Biroul Resurse Umane ş, pc site- ul
Informaţii telefon: 0368/4570 I O
- cariere.
publice
informaţii
secţiunea
www.politialocalabrasov.ro,
Condiţii de participare:

Pentru următoarele funcţii de execuţie: poliţist local clasa ! şi poliţist loca! clasa !li la serviciul
ordine şi linişte publică, serviciul circulaţie rutieră, biroul rutier, biroul poliţia turistică. biroul intervenţii
şi biroul siguranţă obiective, candidaţii vor susţine proba sportivă şi trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2). abilitate
de lucru în echipă, în schimburi/ture şi disponibilitate de a lucra şi în afara orelor de program. să fie apti
din punct de vedere psihologic pentru po11-arm, şi 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 nece:sare exercitării funqiei 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 studiilor 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 durată
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 duratf1
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime minimă I an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

Dosarul de concurs va conţine:
•

copia xerox a actului de identitate;

•

formularul de înscriere tip (se poate procura de la sediul Poliţiei Locale Braşov):

•

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

•

copia xerox a diplomei de licenţă pentru posturile care necesită studii superioare:

•

copia xerox a permisului de conducere (pentru candidaţii care optează pentru Biroul Rutier şi

Serviciul Circulaţie Rutieră să deţină permis auto minim categoria B);
•

copia xerox a carnetului de muncă;

•

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate pentru perioada de durf1

O I .O1.2011, care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintului A FP nr.192/ I 7.01.20 I"\:
•

cazierul judiciar;

•

adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. eliberată de medicul de familie:

•

adeverinţă care să ateste că sunt apţi pentru a susţine probele sportive, eliberată de medicul

de familie;
•

rezultatul testării psihologice pentru aviz psihologic de port-armă - armă letală;

•

curriculum vitae (cf.modelului comun european);

•

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activită\i de

poliţie politică;
•

declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau că nu i-a

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

un dosar plic.

Notă: Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale. cnrc

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. sau în copii
legalizate.
Nu poate participa la concurs persoana care a fost destituită dintr-o funcţie publică sau i-a încetat
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

ANEXĂ

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local de la Ser\ iciul
Ordine şi Linişte Publică, Biroul Poliţia Turistică, Biroul Intervenţii şi Biroul Siguranţă Obiective:
I.

Legea nr.155/20 IO a Poliţiei Locale, republicată cu modificările şi completările ultcrioan.::

2.

Regulamentul cadru de organizare şi functionare a Poliţiei Locale aprobat prin

H.G.1332/20 I O;
3.

O.G. nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor- actualizată;

4.

Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, - republicată. cu modificările şi

completările ulterioare;
5.

Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici - republicată. cu modificările �i

completările ulterioare;
6.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici - republicată:

7.

Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de con, ie\uin.·

socială, a ordinii şi liniştii publice - republicată;
8.

Legea 12/1990 republicată

privind protejarea populaţiei împotriva unor actÎ\ ită\i

comerciale ilicite - republicată;
9.

O.U.G nr. 97/2005 - republicată - privind evidenţa. domiciliul, reşedinţa şi actele de

identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005
actualizată;
1 O.

Legea nr. 333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor. valorilor şi proteqia persoanel or

republicată, cu modificările şi completările ult�rioare;

ANEXĂ

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local de la 13iroul
Rutier şi Serviciul Circulaţie Rutieră:

I.

Legea nr.155/20 IO a Poliţiei Locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

2.

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin I I.G.1332 1 20 I O:

3.

0.G. nr.2/12.07.200 I privind regimul juridic al contravenţiilor - actualizată;

4.

Legea nr.215/200 I privind Administraţia Publică Locală - republicată. cu modificările

)I

completările ulterioare;
5.

Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici - republicată. cu modificările

)I

completările ulterioare;
6.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici - republicată:

7.

Legea 61 /l 991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de con vic\uire

!>OC ială. ,1

ordinii şi liniştii publice- republicată;
8.

Legea 12/1990

privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale i Iici te

republicată;
9. O.U.G nr. 97/2005 - republicată - privind evidenţa, domiciliul. reşcdin\a şi actele de idemitatc alc
cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005 actualizată:
I O. Legea nr. 333 /2003 privind paza obiectivelor. bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor republicată cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. I 08/( I )/a. art. I 08/( I )/b;
12. Regulament din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19:5 2002
privind circulaţia pe drumurile publice -actualizat - Capitolul 4. sectiunea a-2-a art.64 :ii art.67.
sectiunea a-4-a art.76, sectiunea a-6-a -art.88. Capitolul 5. sectiunea I. scctiunea a-3-a an. I I I.
sectiunea a-3-a, p.8-art 141. art. I 42, art. I 43, art. I 45.
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