
 

              R O M Â N I A  

        JUDEȚUL PRAHOVA 

 COMUNA TÂRGȘORU VECHI 

              P R I M A R I A 

Tel; 0244/482291 fax 0244/482555 

             CUI 2845230 

   Nr.21150  din  3.12.2019 

 

 

A  N  U  N  Ț 

 

Comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de 08.01.2020, ora 

10:00 (proba scrisă) si 10.01.2020 (interviu), ora 10:00, pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice 

vacante de conducere: 

- Sef serviciu -  Serviciul Politia Locala - comuna Târgsoru Vechi. 

Condiții de participare: 

-  sunt cele prevazute la art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 

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; 
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. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului, art. 465 alin.(3) si art. 468 alin(2) lit.(a) din OUG 

nr. 57/2019 : 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; 

-  diplomă studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; 

- Vechime minima in specialitatea studiilor, 5ani. 

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei - Comuna Targsoru Vechi , Sat Strejnicu , 

Str. Principala, nr. 200, etaj 2 , camera 27, Judet Prahova 

- Data publicarii anunt: 04.12.2019 

- Perioada depunere dosare (in 20 zile calendaristice de la publicare anunt) :  04.12.2019 – 

23.12.2019; 



- Persoana de contact : Mariana Vlasceanu – Consilier Superior in cadrul Serviciului 

Secretariat, Resurse Umane si Arhiva 

- Telefon:  0244/482.291 interior 108 

 

P R I M A R , 

Nicolae Drăgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             R O M A N I A              

        JUDEȚUL PRAHOVA              

COMUNA TÂRGȘORU VECHI                                                         

 
 

Atribuții 

a) organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a politiei locale; 
b) intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator; 
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor 

legale; 
d) raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine; 
e) aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele din competenta; 
f) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a 

sistemelor de alarmare impotriva efractiei; 
g) analizeaza trimestrial activitatea politiei locale si indicatorii de performanta stabiliti de 

comisia locala de ordine publica; 
h) asigura infornmarea operativa a consiliului locala structurii teritorialecorespunzatoare a 

Politiei Romane, precum si a Jandarmeriei Romane despre evenimentele deosebite ce au 
avut loc in cadrul activitatii politiei locale; 

i) reprezinta politia locala in relatiile cu alte institutii ale statului,cu celelalte autoritati ale 
administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale 
precum si cu persoane fizice si juridice pentru indeplinirea atributiilor stabilite de lege; 

j) asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul 
sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni, in conditiile legii; 

k) propune primarului adoptarea de masuri pentru eficientizarea activitatii; 
l) asigura masurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, asesizarilor si a reclamatiilor 

cetatenilor, in conformitate cu prevederile legale; 
m) organizeaza si participa la audientele cu cetatenii; 
n) intocmeste sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei; 
o) coordoneaza activitatea de evidenta, aprovizionare, derepartizare, de intretinere si de 

pastrare, in conditii de siguranta,a armamentului si a munitiei din dotare; 
p) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora; 
q) intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de 

paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si 
ordine; 

r) mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea 
de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sipropune 
masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei; 

s) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si 
siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii; 

t)  mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor 
sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, 
precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea 
unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de 
interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica; 

u) analizeaza contributia functionarilor publici din politia locala la mentinerea ordinii si 
linistii publice, la constatarea  contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de 
organizare si imbunatatire a acesteia; 



v) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului in care sunt 
indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din politia locala; 

w) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite; 
x) organizeaza activitatiler de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor; 
y) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege. 
z) Este obligat sa se perfectioneze continuu in activitatea pe care o desfasoara, in 

vederea reducerii timpului de executie a lucrarilor. 
aa)  Raspunde de solutionarea in termen a sarcinilor de serviciu repartizate. 
bb)  Raspunde de mentinerea integritatii si calitatii bunurilor primite in folosinta suportand 

consecintele  de ordin disciplinar si material ca urmare a folosirii necorespunzatoare. 
cc)  Respecta normele PSI si protectia muncii conform legislatiei in vigoare. 
dd)   Respecta Regulamentul de ordine interioara 
 
ee) Desfasoara activitati in domeniul comercial: 

• actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a 
activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile 
administratiei publice locale; 

•  verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori 
economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele 
agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre 
administratorii pietelor agroalimentare; 

•   verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a 
aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica 
pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autoritatilor administratiei publice centrale si locale; 

• verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
 verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a 
locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice; 

• verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al 
operatorilor economici; 

• identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii 
administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate in 
administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes 
local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora; 

• verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte 
normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale; 

• coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a 
consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al 
acestora; 
verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea 
preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in 
cazul in care identifica nereguli; 

• verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de 
comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale; 

• constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii 
atributiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale. 

ff Ca membru al Comisiei  pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica 
a dezvoltarii sistemului de control intern managerial indeplineste urmatoarele atributii : 

o stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu 
de către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum 
decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;  

o identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să 
menţină riscurile în limite acceptabile;  



o monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, 
măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, 
iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);  

o informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni 
derulate în cadrul compartimentului; 

o participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul 
acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite; 

o în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe 
care o conduce pentru participarea la şedinţe; 

o asigură aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor 
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 
managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl 
conduce.  

 

o se deplaseaza cu auto in teren in urma sesizarilor  
o Conduce prudent şi cu responsabilitate autovehiculul de serviciu, destinat 

rezolvării misiunilor din teren. 
o se deplaseaza cu auto in teren pentru mentinere ordine si liniste publica 
o foloseste mijloacele auto din dotare pentru indeplinirea atributiilor 
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     APROB, 

    PRIMAR, 

Nicolae Dragan 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

CONCURS RECRUTARE 

in functia publica de conducere - sef serviciu, Serviciul Politie Locala - Comuna Târgşoru Vechi 

 

 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. OUG nr. 57 /2019 Privind Codul administrativ: 

- partea III, administratia publica locala; 

- partea VI, Titlul II- Statutul functionarului public; 

3. Legea nr. 61/1991, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 

convietuire sociala,a ordinii si linistii publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea nr.60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publica, 

republicată,actualizata; 

5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 

9. OG nr 27 /2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,actualizata; 

10. Legea 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor , actualizata; 

11. Regulamentul (UE) 679/2016 al parlamentului si al consiliului privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor; 

12. Legea nr. 333/2003 – Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, republicata cu modificarilesi completarile ulterioare. 
 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 

republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

 

 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2098196


 

 

 

 

 

 

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS 
 
 

a) formularul de înscriere; 
 
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, sau adeverinţă care să ateste vechimea în 
studii; 
 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 
f) adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului – APT DE MUNCA; 
 
g) curriculum vitae – model europass; 

 
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. 
 
 
 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
 
 

 
Am primit,          Am predat, 
Secretar comisie concurs        Candidat 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

   

Autoritatea sau instituţia publică ....................................................................   

     

Funcţia publică solicitată:   

 

Data organizării concursului:  

Numele şi prenumele candidatului:  

 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): 

Adresă: 

E-mail:  

Telefon:                                                          Fax:  

     

    Studii generale şi de specialitate:   

 

   Studii medii liceale sau postliceale: 

     
 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 

Studii superioare de scurtă durată: 

       
 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 

 

Studii superioare de lungă durată: 

       
 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 

     

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

     
 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  



   
  

 

    

 

Alte tipuri de studii: 

     
 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 

    Limbi străine1): 

      
 Limba Scris Citit Vorbit 
     

     

     

 

     

Cunoştinţe operare calculator2):  

 

 

 

Cariera profesională3): 

  
    

 Perioada Instituţia/Firma Funcţia 
Principalele 

responsabilităţi 

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  
 

    Detalii despre ultimul loc de muncă4):  

  

1. . . . . . . . . . .   

 

   2. . . . . . . . . . .   

    Persoane de contact pentru recomandări5): 

 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

    

    

    



    

    

 

 

  

     

Declaraţii pe propria răspundere6)   

    Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ......... 

numărul ..................., eliberat(ă) de ............................. la data de ....................................,   

    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:   

   - am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică   

   - nu am fost □   

    şi/sau   

   - mi-a încetat □ contractul individual de muncă   

   - nu mi-a încetat □   

    pentru motive disciplinare.   

    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:   

   - am desfăşurat □   

   - nu am desfăşurat □   

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.   

     

Acord privind datele cu caracter personal7)   

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal 

necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.   

   □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul 

angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia 

organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin 

prezenta.   

   □  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul 

administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest 

sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a 

concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.   

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de 

cercetare.   

   □  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la 

activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.   

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in 

declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

Data         Semnatura 

……………………                                                             ……………………….. 

 

 

 1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate 

corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, 

nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".   

   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT 

pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, 

certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.   

   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională 

anterioară.   



   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, 

dacă este cazul.   

   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.   

   6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.   

   7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi 

folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de 

consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, 

extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea 

promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului. 

 

 


