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A N U N Ţ

             Poliţia Locală Slobozia organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de şef birou – Biroul Circulaţie Rutieră, Dispecerat, Monitorizare, Instruire.

 Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante trebuie îndeplinite  următoarele condiţii:
a)Condiţii generale de participare la concurs:

    Candidaţii trebuie să  îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
                          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)studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori specialitatea 
studiilor  necesare  exercitării  funcţiei  publice(în  condiţiile  art.  31  alin.  (1)  din  Legea  cadru  privind  
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010)
c)vechime minimă în specialitatea studiilor 2 ani;
d)cunostinţe operare calculator –nivel avansat.
    Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs se va face până la data de 30.09.2011(inclusiv) la 

sediul Poliţiei Locale Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 2, bl. I7 şi vor conţine:
   Conţinutul dosarului :  

    a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţia candidaţilor de către Compartimentul Financiar, Salarizare, 
Resurse Umane din cadrul Poliţiei Locale Slobozia);

    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) 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;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului  de către  medicul  de familie  al  candidatului  sau de către  unităţile  sanitare  abilitate  şi  testarea 
psihologică;
   j)  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi  de poliţie  
politică.

Concursul va avea loc în data de 10.10.2011, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de  12.10.2011- 
interviul, ora 13.00, la sediul Poliţiei Locale  Slobozia.
            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243 /233771, interior 25. 
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