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A N U N Ţ 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA  

organizează 
 
 

CONCURS DE RECRUTARE 
 

pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuție vacante de  
polițist local, clasa I, grad profesional superior 

 în cadrul 
 Direcției de Poliție Locală/Compartiment Protecție Civilă 

 
 
Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 în 

data de 1 NOIEMBRIE 2022, ora 1000. 
 

Interviul va fi susţinut în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise, de către candidaţii declaraţi admişi la această probă. Data şi ora susţinerii interviului 
se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă. Candidaţilor le revine în exclusivitate 
obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii interviului. 

 
         Durata normală a timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână. 
 
          Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data afișării 
anunţului, respectiv în perioada 29 septembrie - 18 octombrie 2022, la sediul Primăriei 
municipiului din str. Păcii, nr. 20, de luni până joi, în intervalul orar 800-1630 și vineri, în 
intervalul orar 800-1400. 

 
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde în mod obligatoriu: 

1. formularul de înscriere; 
2. curriculum vitae, modelul comun european; 
3. copia actului de identitate; 
4. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui; 
5. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări și perfecționări;  
6. copia carnetului de muncă și/sau 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; 
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 
familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 
8. cazierul judiciar; 
9. 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 specifică. 
 
 

Formularul de înscriere, precum și modelul orientativ al adeverinței eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, le puteți găsi 
accesând link-ul: https://www.primariatulcea.ro/cariere/ 

 

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut de legislația în vigoare, trebuie 
să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

 
 

https://www.primariatulcea.ro/cariere/


 Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis 
în condițiile legii. 
 

 Copiile actelor sus precizate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  
 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale și condițiile specifice de înscriere, după cum 

urmează: 
 

CONDIŢII GENERALE: 
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- 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; 
- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- 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; 
- 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; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
 
 

CONDIŢII SPECIFICE:  
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
- specializări/perfecționări în domeniul ”protecție civilă” dovedite pe baza unor documente emise în 
condițiile legii; 
- vechime în specialitate studiilor: minimum 7 ani 
 

Pentru organizarea și desfășurarea concursului de recrutare s-a propus următoarea tematică și 
bibliografie: 

 
Tematica: 
1) Reglementări privind Constituția României; 
2) Reglementări privind Codul administrativ, Titlul I și II ale Părții a VI-a; 
3) Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 
4) Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
5) Reglementări privind protecția civilă; 
6) Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor; 
7) Reglementări privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și 
alarmare în situații de protecție civilă. 
Bibliografia: 
1) Constituția României, republicată, modificările şi completările ulterioare; 
2) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Titlul I şi II ale Părţii a VI-a, 
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 nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
6) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
7) OMAI nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, 
avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 



ATRIBUȚIILE POSTULUI:  
1. Generale:  
 a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, 
republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 
 b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei; 
 c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale; 
 d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici; 
 e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine 
internă şi alte reglementări specifice; 
 f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia 
situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu 
suferă amânare este obligată să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se 
legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea din care face parte; 
g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care 
justifică intervenţia sa; 
h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitată, în situaţii de catastrofe, 
calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în 
cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război; 
i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării 
activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei 
sau legea impun dezvăluirea acestora; 
j) să poarte ţinuta sau uniforma numai în timpul serviciului, conform sezonului, potrivit prevederilor 
regulamentului de ordine internă. 
        În exercitarea atribuţiilor de serviciu îi este interzis: 
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea 
acestora; 
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public; 
c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; 
d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege; 
e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau 
conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar; 
 f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care 
face parte; 
 h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, 
direct ori prin intermediari, este implicată sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie; 
i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă 
persoană de informaţii sau mărturisiri; 
j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau 
pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje; 
k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să 
intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j); 
 l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; 
 m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal. 
 
  2. Specifice:    
Pe linie de protecţie civilă: 
- întocmeşte rapoarte anuale şi ori de câte ori este nevoie cu privire la activitatea desfăşurată şi propune 
măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia pentru a fi analizate în şedinţele Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 
- întocmeşte planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 
- solicită în timp util alocarea de la bugetul local a sumelor pentru asigurarea finanţării măsurilor şi a 
acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu, dacă este 
cazul; 
- face propuneri pentru  asigurarea spaţiilor necesare funcţionării Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, precum şi pentru depozitarea materialelor de intervenţie. 
- răspunde de executarea şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local în domeniul protecţiei 
civile; 
- propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 
- dacă este cazul,  coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare; 
 



- răspunde de evidenţa şi întreţinerea spaţiilor de adăpostire colective de protecţie civilă împreună cu 
administratorii acestora; 
- urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în 
situaţii de protecţie civilă; 
- răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei Municipiului Tulcea pentru situaţiile de protecţie 
civilă; 
- solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă la I.S.U. Tulcea; 
- asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, 
precum şi distribuirea celor primite; 
- coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă; 
- răspunde pentru luarea măsurilor necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie 
şi apă a populaţiei evacuate; 
- solicită sprijin la autorităţile locale şi ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 
- gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă pe 
care le are în primire; 
- identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici, generatori de evenimente periculoase; 
- participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduce nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, 
intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă desfăşurate de Primăria Municipiului 
Tulcea; 
- organizează instruirea şi pregătirea personalului din cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
- menţine în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire şi mijloacele 
tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţine evidenţa acestora şi le verifică periodic; 
- asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea 
personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de dezastru sau la ordin; 
- întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi înstalaţiile din dotare, care pot fi folosite în caz de 
dezastre şi în situaţii speciale şi o actualizează permanent; 
- întocmeşte şi actualizează periodic documentaţia privind evidenţa militară a angajaţilor primăriei şi de 
M.L.M; 
- urmăreşte şi coordonează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul Primăriei Municipiului 
Tulcea; 
- la ordinul/dispoziția şefilor, îndeplineşte şi alte atribuţii. 
3.  Alte atribuţii : 
- să respecte prevederile Regulamentului Intern; 
- să respecte prevederile Codului Etic și de Integritate; 
- să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și 
măsurile de aplicare a acestora; 
- să cunoască și să aplice prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, ce i-au fost 
prelucrate prin lucrătorii desemnați; 
- să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile 
primite din partea angajatorului prin lucrătorii desemnați, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare 
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau 
omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 
- să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrărorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face 
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, 
pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 
- arhivează corespondenţa ordinară din fiecare an, în luna ianuarie a anului următor;    
- nu părăseşte instituţia decât numai cu aprobarea conducerii poliției locale(director executiv/ director 
executiv adjunct); 
- parcurge tematica pregătirii profesionale şi conspectează temele în agenda individuală de pregătire;  
- întocmeşte răspunsul la lucrările repartizate spre rezolvare; 
- interzice accesul persoanelor neautorizate în încăperile în care sunt depozitate(stocate) informaţii 
clasificate sau documente care conţin date cu caracter personal; 
- respectă regulile privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor cu documente arhivate(unităţilor 
arhivistice); 
- păstrează confidenţialitea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în realizarea atribuţiilor de serviciu; 
- întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic în colaborare cu celelalte compartimente din aparatul 
propriu al poliției locale; 
- la sfârşitul programului de lucru sau în afara orelor de program, în calitate de ultim lucrător, verifică 
scoaterea de la sursele de alimentare a oricărui consumator, starea ferestrelor şi a grilajelor, încuierea şi 
sigilarea tuturor încăperilor; 
- desfăşoară activităţi specifice fişei postului, în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare, numai cu 
aprobarea conducerii poliției locale, cu respectarea normelor interne de lucru şi de ordine interioară;    
- participă la toate verificările, organizate de conducerea poliției locale privind cunoaşterea atribuţiunilor, a 
temelor din programul anual privind pregătirea profesională precum şi a legislaţiei în domeniu. 



 
 

Concursul de recrutare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la/pe: 
- sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20,  
- telefon 0240/ 511440 sau 0240/ 511441 interior 208 
- persoană de contact Drăghici Daniela-expert în cadrul Compartimentului Resurse Umane,  
- e-mail: resurseumane@primariatulcea.ro; 
- site-ul instituţiei: www.primariatulcea.ro, secţiunea „Monitorul oficial/Concursuri și rezultate”. 

 
 

Primarul Municipiului Tulcea 
Ștefan ILIE 

 
 
 

 
                                                                                                                                       Compartiment Resurse Umane 
            Exp. Drăghici Daniela 

http://www.primariatulcea.ro/

