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ANUNŢ –  CONCURS  DE RECRUTARE 

  

Informații concurs 

  
Temei legal: H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Tip concurs: recrutare pe funcție publică de execuție vacantă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă; 

Data de susținere a probei scrise: 13 ianuarie 2020, ora:11:00 

Afișarea concursului: 09 decembrie 2019, ora 08:00 

Observații suplimentare: În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de  concurs în 

termen de 20 de zile de la data afișării anunțului; 

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada: 09 decembrie – 30 

decembrie 2019, inclusiv, la sediul Poliției Locale a Municipiului Botoșani, Str. Mihail 

Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani, telefon 0231/513100, 0331/401541; 0331401542 fax 

0231/527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com;  

 Persoană de contact: Viorica Repciac, referent de specialitate, Compartimentul Resurse 

umane – salarizare;  

 Program de lucru: de luni până joi între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 

13:30. 

Informații privind postul scos la concurs: 

Structura organizatorică: Biroul Disciplina în construcții; 

Funcția: polițist local, clasa I, grad profesional asistent 

Numărul de posturi:1 

Etapele concursului:   

 Selecția dosarelor de înscriere; 

 Proba scrisă; 

 Interviu.  

 Se pot prezenta la următoarea probă doar candidații admiși la proba precedentă.  

Condiții de participare la concurs:  

Candidaţii trebuie să îndeplinească, condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Condițiile de studii și de vechime în specialitate: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești, 

inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 (un) an. 

Dosarul de concurs: 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la afișare, candidații 

depun dosarul de concurs, care va conține, în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric 

și în format needitabil prin accesarea paginii de internet a instituției  

http://www.politialocalabt.ro/;   

b) curriculum vitae, modelul comun european; 
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c) copia actului de identitate;  

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări;    

e) 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; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.);   

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;    

g) cazierul judiciar;    

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 

de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.  

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe 

tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub 
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, dobândită după 01.01.2011 de candidaţii la 

concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor 
avea formatul standard prevăzut de H.G. 611/2008, modificată și cpmpletată. 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în actul normativ menționat anterior trebuie să 

cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. 611/2008 şi din care să rezulte cel 

puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi 
vechimea în specialitatea studiilor.  

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă 

în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  

Informații suplimantare: 

Selecția dosarelor constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare 

la concurs, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. 

- Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să 

reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi 

specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. 

- Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 

îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii 

candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui 

document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la 

efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii sunt consideraţi absenţi. 

- Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate 

şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 

- După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau 

al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care 

asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 

Proba interviu constă în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților și se susţine, de regulă, 

într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora 

susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. 

Notarea probelor: Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de maximum 72 de 

ore de la finalizarea fiecărei probe.  
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  Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:  

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 

Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte 

pentru fiecare din probe. 

Soluționarea contestațiilor: După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau 

interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la 

data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei 

scrise ori a interviului, la sediul instituției. 

Rezultate finale: Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu. 

Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un 

centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la 

fiecare dintre probele concursului.  

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale 

concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei 

"admis" sau "respins", prin afişare la sediul instituției și pe site-ul acesteia la 

http://politialocalabt.ro/ 

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la          

data susţinerii ultimei probe. 

 

 

Atribuțiile corespunzătoare funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional 

asistent, conform fișei postului: 

 

I. Atribuţiile postului: 

a) Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 

construire/desfiinţare sau cu nerespectarea acesteia; 

b) Verifică legalitatea amplasării mijloacelor de publicitate; 

c) Verifică legalitatea executării lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilităţi publice; 

d) Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare; 

e) Constată: 

1. contravenţiile şi faptele prevăzute ca fiind infracţiuni la Legea nr. 50/199, republicată, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

2. contravenţiile prevăzute de Legea nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate; 

3. contravenţiile prevăzute de Legea nr.422/2011,republicată, privind protejarea 

monumentelor istorice, 

 

şi înaintează procesele verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii şi a dispunerii 

măsurilor Primarului municipiului Botoşani sau împuterniciţilor acestuia; 

4. contravenţiile reglementate de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 

5. contravenţiile reglementate de H.C.L. nr. 60/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condiţiilor pentru eliberarea avizelor de intervenţie, urmărirea şi recepţia lucrărilor de intervenţie 

la reţelele edilitare de utilităţi publice pe raza municipiului Botoşani; 

6. contravenţiile prevăzute de H.C.L. nr. 355/2011 privind stabilirea unor norme de 

gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani; 

 

f) Participă la acţiuni de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor executate fără autorizaţie 

de construire pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani ori pe spaţii aflate în administrarea 

autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin 

asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni 

specifice; 

g) Participă la elaborarea procedurilor pentru activităţile ce sunt necesare a fi procedurate în vederea 

asigurării dezvoltării SCIM la nivelul compartimentului; 

h) Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 

specifice compartimentului. 

http://politialocalabt.ro/
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II. Atribuții specifice controlului intern managerial: 
a. Îşi desfășoară activitatea respectând procedurile de sistem, procedurile operaționale și instrucțiunile 

de lucru elaborate pentru domeniul său de activitate şi aprobate de conducerea instituției; 

b. Este obligat să respecte cerințele sistemului de control intern managerial implementat în cadrul 

instituției. 

 

III.  Responsabilități privind securitatea și sănătatea în muncă 
a. Este obligat să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestorași de asemenea să își însușească și să respecte 

prevederile legislației privind PSI / situațiile de urgență; 

b. Este obligat să își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 

instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau 

omisiunile sale în timpul procesului de muncă.    

c. Este obligat să participe la ședințele de instruire pe linia securității şi sănătății în muncă și la 

controalele medicale organizate periodic de către angajator; 

d. Este obligat să respecte normele de protecția muncii în timpul deplasării, în perioada și pe traseul 

normal de deplasare, la și de la locul de muncă, precum și în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

 

În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute anterior, salariatul are următoarele 

obligații: 
e. Să utilizeze corect aparatura, echipamentele și alte mijloace de lucru; 

f. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste dispozitive; 

g. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați, orice situație de muncă despre care 

are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor precum și orice 

deficiență a sistemelor de protecție; 

h. Să aducă la cunoștința angajatorului, accidentele suferite de propria persoană; 

i. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, 

pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 

j. Să coopereze, atât timp cât este necesar cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri 

pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate; 

k.  Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari. 

 

IV.  Atribuţii cu caracter general: 
 

a. Răspunde potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din funcția publică pe care o deține; 

b. Prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)679 /2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulație a acestor date; 

c. Răspunde de folosirea integrală și în condiții de eficiență a timpului de lucru; 

d. Răspunde de păstrarea secretului datelor şi informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care 

are acces ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu; 

e. Respectă programul de lucru, semnează Condica de prezență la începerea şi terminarea programului 

de lucru, menționând ora venirii şi ora plecării din instituţie; nu părăsește locul de muncă în timpul 

programului de lucru fără aprobarea șefului ierarhic superior; anunță imediat cu privire la situațiile care 

reclamă absențe de la serviciu, cu prezentarea ulterioară a documentelor justificative; 

f. Este obligat să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale 

Botoșani; 

g. Este obligat să respecte prevederile Codului de conduită și ale Regulamentului Intern al instituției.  

h. Îndeplinește și alte sarcini și atribuții delegate ierarhic în domeniul de competență. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

 

a. Constituția României; 
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b. Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, TITLUL II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

c. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

d. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

e. Ordonanţa Guvenului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

f. Ordonanţa Guvenului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

g. Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

h. Legea nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; 

i. Legea nr. 422/2011, republicată, privind protejarea monumentelor istorice – Titlul I, Titlul II – Cap. 

1 şi Cap. 3, Titlul IV, Titlul VI, Titlul VII; 

j. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor; 

k. H.C.L. nr. 60/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea 

avizelor de intervenţie, urmărirea şi recepţia lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilităţi publice 

pe raza municipiului Botoşani; 

l. H.C.L. nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate; 

m.  H.C.L. nr. 355/2011 privind stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii 

şi curăţeniei în municipiul Botoşani. 

 

NOTĂ: Se vor lua în considerare formele actelor normative enumerate, în vigoare la data publicării 

anunțului privind organizarea concursului. 

 
Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției http://politialocalabt.ro/  

Formularul de înscriere la concurs, curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care atestă 
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0231/513100, 0331/401541, 0331401542. 
 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 09 dec.2019, ora 08:00 la sediul Poliției Locale Botoșani și pe pagina de internet 

http://politialocalabt.ro/ 

Datele cu caracter personal din prezentul document sunt prelucrate cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora  li se 

adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter 

personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.  
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