
A N U N Ţ

Poliţia Locală Slobozia organizează concurs pentru  promovarea în funcţia publică de 
conducere vacantă de şef serviciu, grad II - Serviciul Ordine Publică şi Control.  
Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante trebuie îndeplinite  următoarele condiţii:

a) Condiţii generale de participare la concurs:
    a) să fie absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
    b) să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
    c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
    d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6), lit”a” din Legea 188/1999, şi anume:  2 
ani minim  vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
    e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
                          b) Condiţii specifice de participare la concurs:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă în  domeniul  tehnic,juridic,  economic, 
administrativ sau institutii ale M.A.I;

b) masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, tehnic, juridic;
c) 5  ani   experienţă  în  Poliţia  Locală  (Comunitară)  sau  în  structurile  teritoriale  ale  Poliţiei  

Române ori Jandarmeriei;
d)  cunostinţe operare calculator –nivel avansat.
    Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs se va face până la data de 01.08.2011, la sediul 

Poliţiei Locale Slobozia şi vor conţine:
   Conţinutul dosarului :  

    a) formularul de înscriere ;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
    e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    f) cazierul administrativ.
      Concursul va avea loc în data de 12.08.2011, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de  16.08.2011- 
interviul, ora 13.00, la sediul Poliţiei Locale  Slobozia.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243 /233771, interior 25.          
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