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ANUNŢ 
 

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în perioada 17.06.2021 – 23.06.2021 la sediul 

său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs de ocupare prin recrutare a funcţiei publice de 

conducere vacantă de şef al Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialtate al primarului 

oraşului Videle, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Condiţiile generale de ocupare a unei funcţii publice sunt cele prevǎzute de   art. 465 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, 

anterior menţionată, sunt urmǎtoarele: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 

Concursul va avea loc la sediul Primǎriei Oraşului Videle, data stabilită pentru desfǎşurarea probei scrise 

fiind 17.06.2021, ora 10.00, respectiv  data de 23.06.2021- ora 12.00 pentru desfǎşurarea interviului. 

 Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs – Direcţia Resurse 

Umane, Salarizare, Informaticӑ, Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele  Romilor şi Parc Auto în 

perioada 17.05.2021-07.06.2021 şi vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevǎzute la art. 49 alin. (1) 

din Hotǎrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv:  

a) formularul de înscriere; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

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

perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru 

exercitarea profesiei; 

f) copia adeverinței 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) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, 

sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile 

prevăzute de legislația specifică. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică 

organizatoare a concursului din oficiu, prin secretarul comisiei de concurs, prin publicare pe pagina de 

internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat 

pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice. 

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D la HGR nr. 611/2008. 

https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727535&d=2021-02-05#p-45727535
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210543839&d=2020-11-24#p-210543839
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210620502&d=2020-11-24#p-210620502


Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HGR nr. 611/2008 trebuie să 

cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile 

ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării 

activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în 

situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii 

Copiile de pe actele prevăzute la art. 49, alin. (1), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad 

de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei Oraşului Videle, str. 

Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-

mail: primariavidele@yahoo.com, persoana de contact: Vochin Nicoleta –inspector. 

 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

a) selecția dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă; 

c) interviul. 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă. 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații 

nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției 

dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării 

concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Atribuţiile prevӑzute în fişa postului: 

 organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;  

 întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;  

 asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;  

 răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine, întocmește anual tematica 

de pregătire, organizează ședințele lunare de instruire și verifică periodic, prin lucrări scrise, 

cunoștințele teoretice, generale și de specialitate a subordonaților;  

 întocmește planurile de pază pentru obiectivele din competență;  

 studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de 

alarmare împotriva efracției;  

 analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală 

de ordine publică;  

 asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliției 

precum și a Jandarmeriei despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției 

locale;  

 reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale 

administrației publice locale și colaborează cu organizații neguvernamentale precum și cu persoane 

fizice și juridice, pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;  

 asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună 

acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii și ține evidența realizării 

indicatorilor de performanță și a sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine, 

întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, 

să aibe o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;  

 propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;  

 asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în 

conformitate cu prevederile legale;  

https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210620502&d=2020-11-24#p-210620502


 organizează și participă la audiențele cu cetățenii;  

 întocmește raporturile privind evaluarea competențelor profesionale ale personalului din subordine; 

 coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare în 

condiții de siguranță a armamantului și muniției din dotare; 

 urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și insemnele distinctive de ierarhizare, 

repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora; 

 întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și 

alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine; 

 menține legătura permanent cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, 

semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile 

necesare pentru creșterea eficienței pazei; 

 analizează contribuția polițiștilor locali la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea 

contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia; 

 organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite 

atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală; 

 organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 

 organizează activitățile de protecția muncii, de prevenire și stingere a incendiilor; 

 răspunde de monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial în cadrul serviciului de Poliție Locală; 

 îndeplineşte   orice   alte   atribuţii   stabilite   prin   lege, dispoziţii   şi  decizii scrise ale primarului, 

cu respectarea strictă a legii. 

Bibliografia/ tematica: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - act 

normativ integral 

6. Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

poliției locale; - act normativ integral 

7. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; - act normativ integral 

8. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; - act normativ integral 

9. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; - act normativ integral 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; - act normativ integral 

11. Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - act normativ integral 

12. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice; - act normativ integral 

13. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice – act normativ integral. 

 

             p.PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL,                      DIRECTOR EXECUTIV R.U.S.I.,                                   

POPESCU VALENTIN                    IVAN CORINA NICOLETA                        RӐDULESCU FLORIN 
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