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ANUNT, 

CONCURS -  FUNCTII  PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE 

 

 

Primăria oraşului Bragadiru organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 

execuţie vacante cu durata  normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, după cum 

urmează: 

 

1. Politist local, clasa I, grad profesional principal – Compartiment tehnic informatic, dispecerat 

și monitorizare  - Direcția poliția locală 

 

1. Condiții de participare: 

Candidatii  trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume: 

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 să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 

face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 

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; 

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; 
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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.”. 

 

2.Condiții de studii și vechime specifice: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice vacante:  minim 5 ani 

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

- selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor;   

- proba scrisă: 02.08.2022, orele 10.00 

- interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 28.06.2022, pe site-ul Primăriei orașului 

Bragadiru, județul Ilfov si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei orasului Bragadiru – Compartiment 

registratura, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 28.06.2022- 

18.07.2022,  inclusiv si trebuie sa contina: 

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) 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; 

f) 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) cazierul judiciar; 

i) 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 specific. 
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3.Bibliografia si tematica  

 

- Ordonanta Guvernului    nr. 137 din 31 august 2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Constitutia Romaniei 

- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 Legea nr. 155/2010 Poliţiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Hotararea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanta Guvernului nr, 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

- reglementări privind funcția publică  

- reglementări privind administrația publică 

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare 

- reglementări privind   regimul juridic al contraventiilor 

- reglementari privind politia locala 

 

4.Atributiile prevazute in fisa postului: 

 

- Organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace 

de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul 

de comunicaţie; 

- Controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică 

din instituţie; 
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- Asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare 

de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de 

comunicaţie şi informatică; 

- Execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru 

efectuarea casărilor; 

- Organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor 

împotriva bruiajului radio; 

- Cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi 

informatică; 

- Dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire; 

- Administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare; 

- Gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii de bază cât şi specifice; 

- Oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din Poliţia Locală; 

- Administrează reţeaua informatică a Poliţiei Locale; 

- Asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu deţinătorii 

legali ai bazelor de date (M.A.I.); 

- Coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţiei; 

- Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor cu caracter 

personal. 

- Pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează echipamentele instalate; 

- Implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice; 

- Participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea sau comunicaţii 

IT. 

- Pune în aplicare dispozițiile art.5 din Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public. 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de sefii ierarhici 

 

 

Persoana de contact: 

Oanta Monica Georgiana - consilier; 

Telefon/fax: 021 / 448.07.95;  

E.mail: resurseumane@primariaorasbragadiru.ro 

 

 

mailto:resurseumane@primariaorasbragadiru.ro
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2. Politist local, clasa III, grad profesional debutant –Birou Inspectie- Direcția poliția locală 

 

1.Condiții de participare: 

Candidatii  trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume: 

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 să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se 

face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 

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; 

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.”. 

 

2.Condiții de studii și vechime specifice: 

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat 

- Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice vacante: nu necesita vechime 

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

- selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor;   

- proba scrisă: 02.08.2022, orele 10.00 
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- interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 28.06.2022, pe site-ul Primăriei orașului 

Bragadiru, județul Ilfov si pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei orasului Bragadiru – Compartiment 

registratura, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 28.06.2022- 

18.07.2022,  inclusiv si trebuie sa contina: 

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) 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; 

f) 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) cazierul judiciar; 

i) 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 specific. 

 

3.Bibliografia si tematica  

 

- Ordonanta Guvernului    nr. 137 din 31 august 2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Constitutia Romaniei 

- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 Legea nr. 155/2010 Poliţiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Hotararea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Ordonanta Guvernului nr, 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

- reglementări privind funcția publică  

- reglementări privind administrația publică 

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare 

- reglementări privind   regimul juridic al contraventiilor 

- reglementari privind politia locala 

4.Atributiile prevazute in fisa postului: 

 

1. Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate 

de către autoritatea admisistraţiei publice locale în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul 

ambulant neautorizat; 

2. Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor agroalimentare şi industriale, 

desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în 

pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către 

administratorii pieţelor agroalimentare; 

3. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a 

documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi 

a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţii administraţiei publice locale; 

4. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 

5. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de 

comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

6. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor 

economici; 

7. Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al oraşului Bragadiru, judeţul 

Ilfov, sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale ori a altor 

servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 
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8. Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 

normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

9. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, sanitar-veterinare, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 

10. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a 

produselor comercializate şi a serviciilor; 

11. Verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se 

comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun; 

12. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, sesizările şi reclamaţiile primite din partea  

13. încălcarea normelor legale; 

14. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor 

prevăzute la pct.  1) – 11), stabilite în sarcina autorităţii administraţiei publice locale; 

15. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire 

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

16. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

17. 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, şefului structurii de specialitate care coordonează 

activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului oraşului Bragadiru sau 

persoanei împuternicite de acesta; 

18. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru 

lucrările de construcţii. 

19. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de secretul datelor și a informațiilor cu caracter 

confidential  la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, 

20. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor 

de serviciu, 

21. Răspunde de realizarea la timp și în tocmai a atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, a măsurilor legale 

dispuse expres de către șeful de serviciu și de raportarea operativă asupra modului de realizare a 

acestora,  

22. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor 

stipulate în documentele întocmite, 
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23 În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat să cunoască prevederile art. 21 din 

Legea 155/2010 a poliției locale.  

24 Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice. 

25 Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere şi industriale; 

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de sefii ierarhici 

 

 

Persoana de contact: 

Oanta Monica Georgiana - consilier; 

Telefon/fax: 021 / 448.07.95;  

E.mail: resurseumane@primariaorasbragadiru.ro 

 

 

PRIMAR, 

GABRIEL  LUPULESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 

 VERONICA  IONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF BIROU, 

Biroul Monitorizare Proceduri Administrative, 

Resurse Umane si Protectia Muncii 

LUMINITA FLORENTINA SCHIPOR 

 

Intocmit, 

CONSILIER 

Biroul Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane si Protectia Muncii, 

MONICA  GEORGIANA  OANŢĂ 
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