Anexa 1 la anunţul Nr. 5605 din 10.03.2022
Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea
unor funcţii publice de execuție vacante
Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va
cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare:


formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată, conform
formularului atașat;



curriculum vitae, model comun european;



copia actului de identitate;



copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;



copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice, conform formularului atașat;



copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului - modelul stabilit de
Ministerul Sănătăţii;



cazierul judiciar;



declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
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Anexa Nr. 2 la adresa nr. 5605 din 10.03.2022

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA
pentru funcţiilor publice de poliţist local

Bibliografie
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 155/2010 – legea poliţiei locale, republicată2 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
7. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările
si completările ulterioare;
9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
Tematica:
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 155/2010 – legea poliţiei locale, republicată2 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
7. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările
si completările ulterioare;
9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Anexa Nr. 3 la adresa nr. 5605 din 10.03.2022

 ATRIBUȚIILE POSTULUI VACANT Polițist local clasa I grad profesional asistent –
Serviciul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor
a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si
siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;
b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor
sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativteritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte
asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor administrativteritoriale sau a altor institutii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta
publica;
c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la
activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori
catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea
parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea
acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in
conditiile legii;
e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei
privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin
personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din
institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni
specifice;
g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu
ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor
comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative,
dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care
implica aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a
altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local.
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei
publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;
j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si
instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun
sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii
stradale;
l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la
mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii
Nationale;
m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unitatilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente
cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.
a) actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii
administrativ teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru
mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;

b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112,
pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, in functie de specificul
atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;
c) actioneaza, in conditiile Legii nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor
urmarite in temeiul legii;
d) participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
e) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru
conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si
predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in
vederea continuarii cercetarilor;
f) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a
caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
g) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor unitatilor
administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
 ATRIBUȚIILE POSTULUI VACANT Polițist local clasa III grad profesional superior –
Serviciul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor

a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si
siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;
b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor
sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativteritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte
asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor administrativteritoriale sau a altor institutii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta
publica;
c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la
activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori
catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea
parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea
acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in
conditiile legii;
e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei
privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin
personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din
institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;
g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu
ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor
comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative,
dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica
aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor
servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local.
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei
publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;
j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si
instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competenta;

k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun
sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii
stradale;
l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare
si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;
m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unitatilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente
cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.
a) actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii
administrativ teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru
mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;
b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112,
pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, in functie de specificul
atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;
c) actioneaza, in conditiile Legii nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor
urmarite in temeiul legii;
d) participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
e) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru
conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si
predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in
vederea continuarii cercetarilor;
f) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a
caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
g) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor unitatilor
administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului
 ATRIBUȚIILE POSTULUI VACANT Polițist local clasa III grad profesional superior –
Compartiment Acces Baze Date-Instruire
a) instruirea personalului ce intra in serviciu in baza tematicii stabilita pentru ziua respectiva;
b) echipeaza patrulele cu mijloacele de autoaparare cu care este inzestrata directia noastra
c) verifica telefonic, la diferite intervale de timp, persoanele aflate in patrulare s-au in posturile
fixe
d) preia telefonic sesizarile cetatenilor si iau masuri de rezolvare a doleantelor acestora.
e) informatiile aparute pe monitoare, cand este necesar, se transmit patrulelor din teren pentru
a interveni in rezolvarea situatiilor aparute.
f) tine evidenta proceselor-verbale de contraventie;
g) accesul in sediul Politiei Locale , al persoanelor straine , este permis numai cu acordul
Ofiterului de Serviciu;
h) verificarea datelor cu caracter personal in baza de date a MAI se face la cererea justificata a
personalului din PolitiaLocala
i) toti Politisti locali din cadrul Compartimentului Acces Baze Date Insrtruire au urmat un curs
la Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) privind accesul in Bazele de Date in MAI.
j) personalul din Compartimente Acces – Baze Date urmareste imaginile pe camerele de
supraveghere ce au terminal la sediul Directiei Politia Locala :
k) comunica cu agentii din teren prin statiile de emisie receptie sau telefonic
l) urmeaza periodic ( 5ani ) sa fie examinati de catre ANCOM privind legislatia in
comunicatiile radio terestre
m) verificarea datelor cu caracter personal in baza de date a MAI se face la cererea justificata a
personalului din Politia Locala
n) tine evidenta proceselor verbale atat cele noi cat si cele complectate precum si evidenta
imprimatelor tipizate utilizate de PolitiaLocala.
o) intocmeste graficul cu serviciile pe schimburi ale politistilor locali.
p. descarca pe suport electronic si stocheaza filmarile efectuate de politisti locali din teren ce
sunt dotati cu camere de filmat tip Body ce le avem in dotare .

 ATRIBUȚIILE POSTULUI VACANT Polițist local clasa III grad profesional asistent –
Compartiment Acces Baze Date-Instruire
a) instruirea personalului ce intra in serviciu in baza tematicii stabilita pentru ziua respectiva;
b) echipeaza patrulele cu mijloacele de autoaparare cu care este inzestrata directia noastra
c) verifica telefonic, la diferite intervale de timp, persoanele aflate in patrulare s-au in posturile
fixe
d) preia telefonic sesizarile cetatenilor si iau masuri de rezolvare a doleantelor acestora.
e) informatiile aparute pe monitoare, cand este necesar, se transmit patrulelor din teren pentru
a interveni in rezolvarea situatiilor aparute.
f) tine evidenta proceselor-verbale de contraventie;
g) accesul in sediul Politiei Locale , al persoanelor straine , este permis numai cu acordul
Ofiterului de Serviciu;
h) personalul din Compartimente Acces – Baze Date urmareste imaginile pe camerele de
supraveghere ce au terminal la sediul Directiei Politia Locala
i) comunica cu agentii din teren prin statiile de emisie receptie sau telefonic
j) urmeaza periodic ( 5ani ) sa fie examinati de catre ANCOM privind legislatia in
comunicatiile radio terestre
k) tine evidenta proceselor verbale atat cele noi cat si cele complectate precum si evidenta
imprimatelor tipizate utilizate de PolitiaLocala.
l) descarca pe suport electronic si stocheaza filmarile efectuate de politisti locali din teren ce
sunt dotati cu camere de filmat tip Body ce le avem in dotare .
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