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A N U N Ț  

 

 
 

  

Poliţia Locală a Municipiului Bacău, cu sediul în str. I.L. Caragiale, nr. 2,  în conformitate cu 

prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție 

vacante, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj 

Stradal:  

    -  1 post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, ID 277555; 

    -  1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, ID 530505. 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână. 

Programul de lucru se stabilește în funcție de situația operativă, cu respectarea prevederilor 

legale, în vigoare. 

Probele concursului se vor desfășura astfel: 

- Proba scrisă - 11.07.2022, ora 10:00, sediul instituției din Bacău, str. I. L. Caragiale, nr. 2; 

- Proba interviu - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, 

la sediul instituției, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 

puncte. 

          Condiții generale de ocupare a unei funcții publice: 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

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) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea 

stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de 

familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor 

specializate acreditate în condiţiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

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

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-

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

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
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i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii; 

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

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 

  

              Condițiile de participare sunt: 

Pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional 

superior: 

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

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție: 

- minimum 7 ani; 

 cunoștințe operare PC- nivel mediu, dovedite cu documente justificative emise în 

condiţiile legii (diplomă, atestat); 

 candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 

raportat la art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional 

superior: 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție: 

- minimum 7 ani; 

 cunoștințe operare PC- nivel mediu, dovedite cu documente justificative emise în 

condiţiile legii (diplomă, atestat); 

 candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 

raportat la art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

       Condiții specifice suplimentare pentru ocuparea funcției publice de execuție: 

 aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuție de polițist local, obţinut 

în urma examenului medical de medicina muncii emis de o clinică de specialitate; 

 aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: 

APT  PSIHOLOGIC pentru polițist local, la data susţinerii concursului, emis de un cabinet 

de specialitate în acest domeniu. 

 

 

   DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE 

ÎN MOD OBLIGATORIU URMĂTOARELE ACTE 

 

 

 Formularul de înscriere tip, care se pune la dispoziţie de către instituţie, în momentul 

înscrierii sau se descarcă de pe site-ul instituției;   

 Act de identitate (original şi copie);  

 Certificat de naștere/căsătorie (original şi copie); 

 Diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări  și 

perfecționări (original şi copie); 

 Copia carnetului de muncă și a adeverinței 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; 

 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

(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) 

 Cazier judiciar, în original; (se va specifica “pentru angajare”) 
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 Fișă medicală cu menţiunea APT pentru polițist local, obţinut în urma examenului medical de 

medicina muncii; 

 Aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: 

 APT  PSIHOLOGIC pentru polițist local; 

 Declaraţie pe proprie 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; 

 Curriculum vitae - modelul comun european. 

Toate originalele, cu excepţia cazierului, a avizelor și adeverințelor medicale, se vor înapoia, 

după ce se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, iar copia 

va rămâne la dosar.                                      

Documentele se îndosariază într-un dosar cu şină, în ordinea enumerării de mai sus. 

           Dosarele de concurs se depun la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. Caragiale 

nr. 2, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției https://politialocalabc.ro/  

secțiunea Concursuri, respectiv în perioada 10-29.06.2022, inclusiv. 

           Relații suplimentare se pot obţine la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău, str. I.L. 

Caragiale, nr. 2, Compartiment Resurse Umane și Pregătire Profesională, telefon 0234/575978, e-mail 

florina.craescu@politialocalabc.ro, persoana de contact, inspector, Crăescu Florina. 

Data  afişării  rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: maximum 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

 

 Constituția României; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare (Titlul I și II ale părții a VI-a); 

 O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea Poliției locale nr. 155/2010 republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1332/2010  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale; 

 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 ORDINUL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

TEMATICA - Bibliografia va fi studiată integral. 
 

 

 

 

https://politialocalabc.ro/
mailto:florina.craescu@politialocalabc.ro
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Principalele atribuții 
 

ale postului de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 

Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, sunt: 

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

construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

c) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie 

pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 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; 

d) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 

domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare 

a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, primarului municipiului Bacău sau persoanei 

împuternicite de acesta. 

e) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele 

specifice compartimentului; 

f) participă, conform Hotărârii nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr.  273/1994  privind  aprobarea 

Regulamentului de  recepţie  a  lucrărilor de construcţii  şi instalaţii aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare, în calitate de  reprezentant al administraţiei publice locale, in 

comisiile de  recepţie la terminarea lucărilor; 

g) colaborează, pe linia respectării legislaţiei privind disciplina în constructii, cu alte instituții: 

Inspectoratul de Stat în Construcţii Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Direcția Judeţeană de Statistică Bacău, etc; 

h) colaborează, pe linia respectarii legislaţiei privind executarea lucrărilor efectuate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare, cu Municipiul 

Bacău şi cu furnizorii de utilităţi din Municipiul Bacău: S.C. Compania Regională de Apă Bacău 

S.A., S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău, S.C. Delgaz Grid S.A. Bacău, etc. 

i) participă, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Bacău, în comisia în vederea efectuării 

recepţiei la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale a lucrărilor efectuate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare; 

j) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă 

de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii 

economice; 

k) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice   autorizate pentru 

lucrările de construcţii; 

l) aduc la îndeplinire, în termen şi în mod corect, sarcinile încredinţate de către şefii ierarhici, cu 

respectarea legii. 

 

 

Principalele atribuții 
 

ale postului de polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 

Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, sunt: 

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

construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

c) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără 

autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe 

spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
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instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de 

acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice; 

d) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 

domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de 

constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, primarului municipiului Bacău sau 

persoanei împuternicite de acesta. 

e) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare; 

f) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de 

problemele specifice compartimentului; 

g) participă, conform Hotărârii nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr.  273/1994  privind  

aprobarea Regulamentului de  recepţie  a  lucrărilor de construcţii  şi instalaţii aferente acestora, 

cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de  reprezentant al administraţiei publice 

locale, in comisiile de  recepţie la terminarea lucărilor; 

h) colaborează, pe linia respectării legislaţiei privind disciplina în constructii, cu alte instituții: 

Inspectoratul de Stat în Construcţii Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Direcția Judeţeană de Statistică Bacău, etc; 

i) colaborează, pe linia respectarii legislaţiei privind executarea lucrărilor efectuate pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare, cu 

Municipiul Bacău şi cu furnizorii de utilităţi din Municipiul Bacău: S.C. Compania Regională de 

Apă Bacău S.A., S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău, S.C. Delgaz Grid S.A. Bacău, etc. 

j) participă, conform Dispoziţiei Primarului Municipiului Bacău, în comisia în vederea efectuării 

recepţiei la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale a lucrărilor efectuate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare; 

k) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă 

formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 

activităţii economice; 

l) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice   autorizate 

pentru lucrările de construcţii; 

m) aduc la îndeplinire, în termen şi în mod corect, sarcinile încredinţate de către şefii ierarhici, cu 

respectarea legii. 

 

 

 


