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ANUNŢ 

Primăria Comunei Crizbav organizeazã concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi 

contractuale vacante de politist local II. 

Data concursului pentru funcţia contractuală de politist local II în cadrul Compartimentului 

Politie Locala: 

➢ proba scrisă – 19 iulie 2022, ora 10:00 

➢ interviul – 21 iulie 2022, ora 10:00 

          Dosarele se depun din  data de 9 iunie 2022– 23 iunie 2022, ora 14:00 la secretarul general al 

comunei Crizbav, județul Brasov. 

Locul de desfăşurare al concursului – sediul Primăriei Crizbav jud. Brasov, str. Principala, 

nr. 141. 

 Funcţia contractuală pentru care se organizează concursul şi condiţiile de participare sunt 

următoarele:  

 

POLITIST LOCAL II în cadrul Compartimentului Politie Locala : 

Condiții Generale: 

- cele prevăzute de art.3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice. 

 

           Condiţii specifice: 

a) Studii de specialitate:  studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă 

de bacalaureat; 

b) - minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 

-cererea  de înscriere la concurs adresată primarului Comunei Crizbav; 

-actul de identitate (copie şi original); 



-diplomele de studii (copie şi original); 

-carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă(copie şi original); 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate; 

-curriculum vitae; 

Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, în 

vederea certificării lor pentru conformitate, sau în copii legalizate. 

Concursul se organizează conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

5. Legea 155/2010 a politiei locale 

6. Ordonanta guvernului nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor 

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

8.  HG nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

9.  Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 

republicată 

10.  Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

11.  Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

12.  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CRIZBAV, 

ASTRID MORARIU 


