
 
Nr.    281  din 13.01.2022 

ANUNT 

Având în vedere prevederile art. 467 si 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  în baza excepțiilor prevăzute  (se va avea în 

vedere temeiul legal aplicabil): 

-      art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

-      art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din 

fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene 

-      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de 

alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul 

justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi 

-      Alte prevederi legale 

vă înformam ca Politia Locala Tecuci organizeaza  concurs de recrutare pentru o functie publica 

vacanta de conducere, pe perioada ne-determinata, respectiv: 

   Sef serviciu, cls. I, gradul II, in cadrul Serviciului de Siguranta si Ordine Publica  al Politiei 

Locale Tecuci 

    Durata normala a timpului de lucru : 8 ore/zi, 40 ore/saptamina 

   Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza: 

 - proba scrisa : 17.02.2022, ora 10,00, la sediul institutiei; 

- data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei; 

 Condiţiile de participare : 

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  in domeniile : 

stiinte administrative, juridice, sau economice; 

-     absolventi cu  diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, 

management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă 

echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

-      minimum  5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; 



 
         Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, art 468, din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

           Dosarele de concurs se depun la sediul institutiei publice organizatoare in termen de 20 de zile 

de la data publicarii anuntului (14.01.2022-02.02.2022) si vor cuprinde   conform prevederilor art. 

465 si 613 din OUG nr.57/2019  si art 49 din H.G. nr 611/2008, urmatoare: 

           a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

           b) curriculum vitae, modelul comun european; 

           c) copia actului de identitate; 

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

specializări şi perfecţionări; 

            e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de 

absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master 

în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare 

           f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;  

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

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

          h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

         i) cazierul judiciar; 

         j) 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 depuse la dosar  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.      

         Selectarea dosarelor se va face in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data limita de 

depunere a dosarelor de concurs. 

      Bibliografia: 

- Constitutia Romaniei  (r) 

- OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ 

- O.G. nr 137/2000-(r)- privind sanctionarea tuturor formelor de discriminare; 

- Legea nr.202/2002- privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

- Legea nr.155 /2010- a politiei locale 

- H.G. nr.1332/2010-privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a 

politiei locale. 

- Legea nr.61/1991-privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 

sociala; 

- O.G. nr .2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor; 

- H.C.L. Tecuci nr.209/2017- privind modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de 

igiena  din Municipiul Tecuci; 

- Legea nr.295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor. 
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      Tematica: 

- Constitutia Romaniei  (r) 

- OUG nr.57/2019 – titlul I si II ale partii a VI-a 

- O.G. nr 137/2000-(r)- privind sanctionarea tuturor formelor de discriminare; 

- Legea nr.202/2002- privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

Capitolele: I, II,III,  IV, VI,VII. 

- Legea nr.155 /2010- a politiei locale 

- H.G. nr.1332/2010-privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a 

politiei locale. 

- Legea nr.61/1991-privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 

sociala; 

- O.G. nr .2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor; 

- H.C.L. Tecuci nr.209/2017- privind modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de 

igiena  din Municipiul Tecuci  Cap: I, II, III, IV,V,VI,VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI,XVII. 

- Legea nr.295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor , Cap.I, Cap.II, Cap.III si 

Cap.VIII. 

 

               Fisa postului : Atributiile si activitatile pentru aceasta functie sunt cele prevazute de Legea 

nr. 155/2010 si H.G. 1332/2010. 

          

                Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei din Tecuci, str. Elena- Doamna , 

nr.14, la  telefon/fax : 0236 814795 si la adresa de  e-mail : politia_locala@municipiultecuci.ro. 

Persoana de Contact: Stoian Elena Simona, consilier juridic. 
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