Anun? posturi poli?ie locala
2017-06-19 11:13:56

Unitatea Administrativ Teritoriala
comuna Pirjol organizeaza la sediul
institutiei in data de 28.07.2017 concurs
de recrutare pentru ocuparea func?iilor
publice de executie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
comunei Pirjol.
- 1 post politist local, clasa I, grad
profesional debutant, Compartiment
Politie Locala;- 3 posturi poli?ist local clasa III grad profesional debutant in
cadrul Compartimentului de Poli?ie Locala.
Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Pirjol organizeaza la
sediul institutiei in data de 28.07.2017 concurs de recrutare pentru
ocuparea func?iilor publice de executie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pirjol.
- 1 post politist local, clasa I, grad profesional debutant,
Compartiment Politie Locala;- 3 posturi poli?ist local clasa III grad profesional debutant in
cadrul Compartimentului de Poli?ie Locala.
Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr.
188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata(2), cu
modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii de Guvern nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul
Functionarilor Publici republicata (2), cu modificarile si completarile
ulterioare, poate ocupa o functie publica persoana care
indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplinade exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice
pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de
specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru
functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei
publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni
contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de
coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,
infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat

contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7
ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum
este definita prin lege.
Pentru inscriere la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii specifice:
- pentru func?ia de Poli?ist local, clasa I, grad profesional
debutant, Compartiment Cresterea Siguran?ei si Prevenirea
Criminalita?ii, Direc?ia Politie Locala.
* studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta.
-pentru func?ia de poli?ist local clasa III grad profesional
debutant,Compartiment Poli?ie Locala:- studii medii cu diploma
de Bacalaureat
-Pentru to?i candida?ii : -permis conducere categoria B
- cunostin?e operare PC
Concursul consta in: selectie dosare, proba scrisa si interviu.
Dosarele pentru inscrierea la concurs se pot depune in termen de
20 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in Monitorul
Oficial Partea a III-a, respectiv in intervalul 19.06.2017 –
14.07.2017 la Compartimentul Resurse Umane. Sanatate si
Securitate in Munca, de unde se poate ridica formularul de inscriere
si bibliografia de concurs.
Selectia dosarelor de inscriere se va face in termen de 5 zile
lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor,
respectiv in intervalul 17.07.2017 – 19.07.2017 pe baza indeplinirii
conditiilor de participare la concurs, iar rezultatatul selectiei
dosarelor de inscriere, respectiv persoanele care pot participa la a
doua etapa de desfasurare a concursului si anume proba scrisa va
fi afisat la sediul institutiei in termen de 24 de ore de la data
selectiei dosarelor.
Interviul se sustine de regula, intr-un
termen de maximum 5 zile lucratoare de
la data sustinerii probei scrise –
02.08.2017 , se va sus?ine si un test
de rezisten?a fizica.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE
DOSAR
- formularul de inscriere de la Compartimentul Resurse Umane.
Sanatate si Securitate in Munca;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii si alte acte care atesta
efectuarea unor specializari;
copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care
sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor
necesare ocuparii functiei publice
cazier judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe
proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs
cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului,
dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost
declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea
neemiterii actului administrativ de numire).
adeverinta care sa ateste starea de sanatate
corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate;
declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca
nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitatea
cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.
Relatii suplimentare privind inscrierea, conditii studii, acte
necesare, bibliografie se obtin la Compartimentul Resurse Umane.
Sanatate si Securitate in Munca.

