PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN
ANUNȚĂ:

Scoaterea la concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei
Tortoman, pe durată nedeterminată, în data de 21 ianuarie 2019 la sediul din com.
Tortoman, sat Tortoman, strada 1 Decembrie, nr. 32:
– 1 funcţie publică vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul
compartimentului poliţie locală.
POLIȚIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT – COMPARTIMENT
POLIŢIE LOCALĂ
Data desfăşurării concursului:
-

proba scrisă în data de 21.01.2019, orele 10:00, iar interviul candidaților admiși în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile calendaristice de la
data publicării în Monitorul Oficial al României Partea a III - a. Date contact: com.
Tortoman, sat Tortoman, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Constanța, tel. 0241/827111,
fax 0241/811850, email: primaria_tortoman@yahoo.com, persoană de contact Ichim
Marinela – inspector asistent.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA
FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

are cetăţenia română şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică
înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
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ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA
FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE













copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 611/2008;
copia actului de identitate;
cazierul judiciar;
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate în care să se specifice: „nu este în evidenţă cu boli cronice
neuropsihice şi alte tratamente”;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică;
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice;
copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs;
formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE
-

aviz medical cu menţiunea "APT" pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local,
obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;
aviz psihologic de psihologia muncii cu menţiunea "APT PSIHOLOGIC";
aviz psihologic port armă cu menţiunea "APT PORT ARMĂ";
cele 3 avize sunt necesare la numirea în funcţia publică, candidaţii ce nu le obţin nu
vor fi numiţi în funcţia publică, condiţii eliminatorii;
permis de conducere categoria B.
BIBLIOGRAFIE:
1.
Constituția României, republicată;
2.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funţionarilor publici republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
4.
Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;
5.
Hotărârea nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionarea Poliţiei Locale;
6.
Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.

2

ATRIBUȚIILE POSTULUI
-

-

-

-

-

participă la menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de
învățământ, a unităților sanitare, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al
comunei Tortoman, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire,
precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea
comunei Tortoman sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin
planul de ordine și siguranță publică, aprobat în condițiile legii;
participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, la activități de salvare
și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe,
precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
participă la acțiuni de identificare a cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și
ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și
procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială, în vederea
soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile
sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice
cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare,
acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural – artistice, religioase sau
comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în
spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
participă alături de personalul din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și
celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru
prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
acordă pe teritoriul unității administrativ – teritoriale, sprijin imediat structurilor
competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;
participă, împreună cu autoritățile competente, la acțiuni de depistare a persoanelor și a
bunurilor urmărite în temeiul legii;
participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;
în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri
pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele
competente și predă făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază
de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
conduce la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele
suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unității
administrativ – teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;
asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;
îndeplineşte orice alte atribuţii date de către superiorul ierarhic;
îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.
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