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PRIMĂRIA   COMUNEI  TORTOMAN 
 

A N U N Ț Ă : 
 
 
 

Scoaterea la concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Primăriei comunei Tortoman, pe durată 

nedeterminată, în intervalul 14 - 16 septembrie 2016 la sediul din 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 14.9.2016,  orele 10:00, iar interviul candidaților admiși în data de 

16.9.2016 orele 10:00. 

- dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data 

publicării  în Monitorul Oficial al României partea a III - a. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA  

FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;  

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;  

d) are capacitate deplină de exerciţiu;  

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate;  

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;  

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea  funcţiei publice;  

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea;  

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;  
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j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.  

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE 

VACANTE DE EXECUŢIE 

• copiile diplomelor de studii:  

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

• formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 conform 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 categoria B. 

 

B I B L I O G R A F I E 
 

 
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funţionarilor publici republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale; 
4. Hotărârea nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionarea Poliţiei Locale; 
5. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici. 


