
1 
 

R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L S Ă L A J 

ORAŞUL ŞIMLEU SILVANIEI 
PRIMĂRIA 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622; FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail: primaria_simleu@yahoo.com 

NR. 4853/15.03.2023 
 

                                                 
 
                                                                  ANUNŢ  
 
UAT oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj cu sediul în orașul Șimleu Silvaniei, strada Libertăţii nr. 3, județul Sălaj, 
conform  art. 466, alin.2 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, ale art. 19 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare, în baza Art. Unic alin. 2 lit.b) din OUG nr. 80/2022, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional asistent, SERVICIU 
POLIȚIA LOCALĂ 
 Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.  

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată. 
Data afișării anunțului: 17.03.2023. 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: de la 17.03.2023  până la  05.04.2023 ora 16,00. 
Locul desfasurarii probei suplimentare sportive (eliminatorie), 19.04.2023 ora 9:00 Stadionul Magura. În 

situația în care condițiile meteo  sunt nefavorabile, candidații vor primi informații actualizate înaintea desfășurării 
probei. 

Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează: 
 

a) Selecția dosarelor de concurs, va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor, la sediul Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei, din localitatea Șimleu 
Silvaniei, strada Libertăţii nr. 3, județul Sălaj.  

Perioada de depunere contestație la selecție:în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului. 
Perioada de soluționare contestații la selecție: în termen de  maximum 24 de ore de la expirarea 
termenului de depunere a contestațiilor. 
 

b) Proba suplimentara sportiva se va sustine la Stadionul Magura (stadionul orasului) 
Proba sportivă este eliminatorie, se desfășoară după selecția dosarelor și se evaluează cu calificativul 
"admis" sau "respins". Pot participa la proba sportivă a concursului de recrutare numai candidații 
declarați "admis" la selecția dosarelor de înscriere. 
Proba sportivă se gestionează de către unul sau mai mulți experți cu pregătire de specialitate atestată, 
potrivit legii, în domeniu în care se testează competențele specifice și desemnați de conducerea 
Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, prin act administrativ. 
             Proba sportivă se desfășoară în conformitate cu prevederile art.47 din H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 
În cadrul probei suplimentare sportive se testează abilitățile/aptitudinile fizice ale candidaților înscriși la 
concursul de recrutare, ale căror dosare de înscriere au fost declarate admise în cadrul etapei de 
selecție a dosarelor, pentru posturile vacante pentru a cărora ocupare este necesară îndeplinirea 
condiției specifice. 
Proba eliminatorie de evaluare a performanţelor sportive constă în: 
 -alergare de rezistenţă                                                     - 1000 m plat - bărbaţi 
                                                                                                 - 800 m plat - femei 
 -alergare de viteză                                                     - 50 m - bărbaţi şi femei 
 -abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţie culcat pe spate) - femei 
 -flotări            - bărbaţi. 
 Precizările tehnice și metodice privind efectuarea probelor, normele și baremele pentru probele 
sportive menționate mai sus sunt prevăzute în anexele nr. 1.1 și 1.2 la prezentul anunt. 
  Toate probele prevăzute mai sus sunt obligatorii. Probele se execută în aceeași zi, ordinea lor fiind 
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stabilită de către experții examinatori. Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei 
pentru realizarea baremului. 
           Întârzierea, absenţa, nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din 
concurs a candidatului. 
Accesul candidaţilor în spațiul de concurs este permis cu cel mult 30 minute înainte de începerea 
probelor sportive, pe baza documentelor care atestă identitatea acestora, potrivit legii. 
 Comisia de concurs face apelul nominal şi menţionează prezenţa/absenţa fiecărui candidat precum 
şi situaţiile de abandon/descalificare dacă este cazul.  
  Toţi candidaţii care susţin probele sportive trebuie, în mod obligatoriu, să aibă avizul 
medical ,,APT’’. Înainte de începerea probelor sportive, toţi candidaţii vor completa declaraţia pe 
propria răspundere prevăzută în anexa nr. 1.3 la prezentul anunt. 
  Probele se execută în ţinută sportivă, decentă, adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, 
pantaloni scurţi sau trening), nefiind permis accesul cadidaţilor în spaţiul de concurs fără echipament 
corespunzător. 
 Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară 
individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, iar modalitatea în care aceasta se realizează, este la 
latitudinea candidaţilor, nefiind imputabilă în vreun fel comisiei de concurs. 
 Înaintea începerii probelor sportive, experții examinatori au obligaţia de a verifica funcţionarea 
cronometrelor şi de a asigura la nevoie înlocuirea acestora. Pe timpul desfăşurării probei, 
supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se 
asigură de către Primăria orașului Șimleu Silvaniei. 
 Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către  expertul/experții 
examinator/examinatori  înainte de începerea probelor. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele 
accidentări pe timpul desfăşurării probelor datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor 
greşite. 
Se interzice orice formă de bruscare, împingere sau lovire în momentul startului sau pe timpul alergării. 
Candidatul este descalificat în momentul în care pe parcursul susţinerii unei probe sportive încearcă să 
fraudeze rezultatul, încălcând obligaţiile ce îi revin pe durata desfăşurării acestuia. 
 Candidatul care nu promovează o probă, respectiv nu întrunește un punctaj de minim 50 
puncte, este eliminat din concurs şi nu mai susţine celelalte probe sportive. 
 Pentru evaluarea performanței fizice ale candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se admit 
reexaminări, repetări sau contestaţii, rezultatele consemnate de experții examinatori fiind 
definitive. 
 Performanţa obţinută de candidaţi şi punctajul acordat pentru fiecare probă sportivă se 
consemnează în fișa  de către experții examinatori, prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezentul regulament. 
 Rezultatele înregistrate de către fiecare candidat vor fi comunicate acestuia la finalul fiecărei probe 
de către experții examinatori, care va lua la cunoștință pe bază de semnătură în fișa   întocmită de către 
experții examinatori. 
 Sunt declaraţi ADMIŞI candidaţii care au obținut un punctaj cuprins între 50 şi 100 puncte 
pentru fiecare probă. Punctele nu se cumulează. Abandonul, accidentarea sau depăşirea 
baremului/timpului minim de admitere/promovare, conduc la eliminarea candidatului din 
concurs şi declararea acestuia ca fiind ,,RESPINS’’. 
 Rezultatul final al probei suplimentare de evaluare a performanțelor sportive va fi consemnat 
în borderul de concurs și va fi afişat de către secretarul comisiei de concurs la sediul Primăriei 
orașului Șimleu Silvaniei  şi pe pagina de internet a instituţiei.  
  La proba de evaluare a performanțelor sportive nu se admit contestații. 
 Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării 
funcțiilor publice specifice vacante/temporar vacante de polițist local din cadrul Serviciului 
Poliția Locală numai candidaţii declaraţi admişi la proba sportivă, conform art. 47 alin. 5 din HG 
nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

c) Proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări, va avea loc în data de: 24.04.2023, ora 10,00, la 
Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, cu sediul în localitatea Șimleu Silvaniei, strada Libertăţii nr. 3, 
județul Sălaj. 
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Perioada de depunere contestație la proba scrisă:în termen de cel mult 24 ore de la data afișării 
rezultatului. 

d) Proba de interviu, care se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise, la sediul Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei, din localitatea Șimleu Silvaniei, strada Libertăţii nr. 3, 
județul Sălaj. 

Rezultatele aferente fiecărei etape se vor afișa la sediul Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei, cu sediul în 
localitatea Șimleu Silvaniei, strada Libertăţii nr. 3, județul Sălaj la Avizierul din incinta instituției și pe 
pagina de internet:  https://www.simleusilvaniei.ro/de-interes-public/concursuri/ 
            
Condiţii  de participare la concurs:  

− candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 386, lit. c), art. 465, alin. (1), art. 468, din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

− studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat; 
− Detine permis de conducere categoria B; 
− vechime în studii medii liceale: minimum 1 an. 
  
Dosarele de concurs care vor fi depuse de candidați trebuie să conțină în mod obligatoriu  următoarele 

documente: 
        a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare; -
se găsește pe site-ul instituției accesând: https://www.simleusilvaniei.ro/poss-formular-de-inscriere/; 
       b) curriculum vitae, modelul comun european; 
       c) copia actului de identitate; 
       d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; 
       e) copia carnetului de muncă şi/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; ( adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările 
și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să 
rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în 
specialitatea studiilor); 
       f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului 
sănătății. 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). 
       g) cazierul judiciar; 
       h) 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.  
      Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la depunerea dosarului 
de către candidat.         
  

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs și relații suplimentare:   
 Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, strada Libertății nr. 3, județul Sălaj, cod poștal 455300, tel: 0260678622 
int 117; fax: 0260679220, e-mail: primaria_simleu@yahoo.com, persoana de contact: dna Cioban Katalin- consilier 
superior.  

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea 
dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. 

  
Bibliografia  necesară la concursul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie vacante de POLIȚIST 
LOCAL în cadrul SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ: 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

https://www.simleusilvaniei.ro/de-interes-public/concursuri/
https://www.simleusilvaniei.ro/poss-formular-de-inscriere/
mailto:primaria_simleu@yahoo.com
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republicată, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare 
5. LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliţiei locale cu modificarile si completarile ulterioare 
6. ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
7. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
8. HOTĂRÂRE nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale 
 
Tematica necesară la concursul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie vacante de POLIȚIST 
LOCAL în cadrul SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ: 
 
1. Constituția României, republicată 
cu tematica Titlu II Capitolul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor; Titlul III Capitolul V 
Administraţia publică; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
cu tematica Capitolul II, Sectiunea I Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie, 
Capitolul II, Sectiunea II Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte 
servicii, bunuri și facilități; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 
cu tematica Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, Capitolul IV 
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; 
4. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare 
cu tematica Partea a Vl- a - Titlul I Dispoziţii generale, Partea a Vl- a - Titlul II Statutul funcţionarilor publici; 
5. LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliţiei locale cu modificarile si completarile ulterioare 
cu tematica CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, CAPITOLUL II: Organizarea poliţiei locale; CAPITOLUL III: 
Atribuţiile poliţiei locale; CAPITOLUL IV: Statutul personalului poliţiei locale; CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile 
poliţistului local; CAPITOLUL VI: Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de armă; 
6. ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
cu tematica CAPITOLUL I: Dispoziţii generale; CAPITOLUL II: Constatarea contravenţiei; CAPITOLUL III: Aplicarea 
sancţiunilor contravenţionale; CAPITOLUL V: Executarea sancţiunilor contravenţionale; 
7. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
cu tematica CAPITOLUL II: Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 
8. HOTĂRÂRE nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale 
cu tematica CAPITOLUL II: Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici; CAPITOLUL III: 
Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale; CAPITOLUL IV: Atribuţiile personalului poliţiei 
locale; CAPITOLUL VI: Mijloacele din dotare; CAPITOLUL VII: Drepturile şi recompensele care se pot 
acorda poliţiştilor locali 
 
Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările și completările intervenite până la data 
depunerii dosarelor de concurs 
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Anexa 1.1 
 

Precizări  tehnice și metodice privind efectuarea probelor de evaluare a performanțelor sportive 
 

Verificarea aptitudinilor fizice ale cadidaţilor, constă în susţinerea următoarelor trei probe,  obligatoriu: 
  - Femei: – abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţie culcat pe spate), alergare de viteză pe 

distanţa de 50 metri şi alergare de rezistenţă pe distanţa de 800 metri plat; 
 
 - Bărbaţi: – flotări, alergare de viteză pe distanţa de 50 metri şi alergare de rezistenţă pe distanţa de 1.000 
metri plat. 
 1.  ABDOMENE (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţia culcat pe spate) - se execută doar de către 
candidaţii femei; 

 executantul stă culcat pe spate, cu mâinile la ceafă, cu coatele atingând solul/salteaua și cu picioarele întinse şi 
fixate la nivelul gleznelor; 

 se ridică trunchiul la verticală (90 de grade) şi se revine la poziţia inițială,  timp de  
2  minute fără pauze, câte un concurent/cronometru. 
 
 Se numără execuţiile consecutive corecte de către expert şi se consemnează în borderoul de concurs. 
 
 2. FLOTĂRI - se execută doar de către candidații bărbați 
          Flotările se execută din poziţia în sprijin culcat înainte. 
 - executantul stă în poziţia culcat facial cu sprijin pe palme şi vârful picioarelor, cu corpul întins, privirea 
înainte, coatele întinse; 
 - se îndoaie braţele până la atingerea solului cu pieptul, fără a se sprijini pe sol și se revine în poziţia inițială,  
timp de 2 minute, fără pauze, câte un concurent/cronometru. 
 
 Se numără execuţiile consecutive corecte de către expert şi se consemnează în borderoul de concurs. 
 
 3. ALERGARE DE VITEZĂ PE DISTANŢA DE 50 METRI – se execută de către candidații bărbați și femei 
 Alergarea de viteză pe distanţa de 50 de metri se execută cu startul din picioare, câte unul sau cel mult doi 
candidaţi. 
 

1) ,,PE LOCURI !’’ – candidaţii se vor plasa pe culoarul lor, cu piciorul cât mai aproape de linia de start, 
fără însă a o călca; 

2) ,,FIŢI  GATA  !’’  –  candidaţii  vor  lua  imediat  poziţia  lor  finală, aşteptând nemişcaţi semnalul de 
start; 

            -    ,,START !’’  –  candidaţii pleacă în cursă şi nu se mai opresc până la linia de sosire. 
 - cronometrul porneşte la mişcarea candidatului; 
 - se cronometrează timpul individual realizat de către fiecare candidat, în secunde şi zecimi de secundă, din 
momentul comenzii/semnalului de start şi până la depăşirea cu pieptul a liniei de sosire;  
 - se apreciază timpul realizat de fiecare candidat şi se consemnează în borderoul de concurs de către expert;  
 - startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia, iar la al doilea start greşit provocat de același 
candidat, acesta este declarat ,,respins;  
 - candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică, ori alunecă din cauza suprafeţei 
de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac 
parte.  
 Trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. 
 Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului. 
         NU SE ADMIT REPETĂRI SAU REEXAMINĂRI. 
 
         4. ALERGARE DE REZISTENŢĂ: 
 Alergarea de rezistenţă se execută pe distanţa de 800 de metri pentru femei şi 1.000 de metri pentru bărbaţi. 

◦ FIŢI GATA !’’ –  candidaţii vor lua imediat poziţia de start, aşteptând nemişcaţi semnalul de start; 
-  ,,START !’’  –  candidaţii pleacă în cursă şi se mai opresc la linia de sosire; 
 - se execută cu startul din picioare, în serii de cel mult 5 candidaţi;  
 - se aleargă pe teren variat;  
 - se cronometrează timpul individual realizat de către fiecare candidat, în secunde şi zecimi de secundă, din 
momentul comenzii/semnalului de start şi până la depăşirea cu pieptul a liniei de sosire;  
  -se apreciază timpul realizat de fiecare candidat şi se consemnează în borderoul de concurs de către expertul 
examinator.  
 Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului. 
 NU SE ADMIT REPETĂRI SAU REEXAMINĂRI. 
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Anexa 1.2 
TABEL CU PROBELE , NORMELE ȘI BAREMELE  

corespunzătoare probei specifice pentru verificarea aptitudinilor fizice 

 

   -BĂRBAȚI – 

Probe/punctaj 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Alergare de 
rezistenţă, 1000 m 
plat 

4'29"- 
4'35" 

4'36- 
4'42" 

4'43- 
4'49" 

4'50"- 
4'56" 

4'57"- 
5'03" 

5'04''- 
5'10'' 

5'11''- 
5'17'' 

5'18''- 
5'24'' 

5'25''- 
5'31'' 

5'32''- 
5'38'' 

Alergare de  viteză, 
50m 

7",5- 
7",8 

7",9- 
8",1 

8",2- 
8",5 

8",6- 
8",8 

8",9- 
9",1 

9",2- 
9",4 

9",5- 
9",7 

9",8- 
10",0 

10",1- 
10",3 

10",4-
10",6 

Flotări 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

 

 TABEL CU PROBELE , NORMELE ȘI BAREMELE  
corespunzătoare probei specifice pentru verificarea aptitudinilor fizice 

 

   -FEMEI- 

Probe/punctaj 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Alergare de 
rezistenţă, 800m plat 

 4’00"- 
4'06" 

4'07"- 
4'13" 

4'14"- 
4'20" 

4’21"- 
4'27" 

4'28"- 
4'34" 

4'35"- 
4'41" 

4'42"- 
4'48" 

4'49"- 
4'55" 

4'56"- 
5'02" 

5'03"- 
5'09" 

Alergare de viteză, 
50m 

 8",7-8",8 8",9- 9",0 9",1- 9",2 9",3-9",4 9",5-9",6 9",7-9",8 9",9- 
10",0 

10",1-   
10",2 

10",3-
10",4 

 10",5- 
10",6 

Ridicarea 
trunchiului la 90 de 
grade din poziţie 
culcat pe spate 
(abdomene) 

 
30-31 

 
28-29 

 
26-27 

 
24-25 

 
   22-23 

 
20-21 

 
18-19 

 
16-17 

 
14-15 

 
12-13 
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Anexa 1.3 
 
 
 
 

DECLARAȚIE 

 
    
     
 Subsemnatul/Subsemnata.........................................................................................., domiciliat (ă)  în localitatea 

......................................................, str........................................................nr...................bloc................... ap.............., județul 

..........................., având CNP:......................................................, în calitate de  candidat la concursul organizat în vederea 

ocupării funcției publice vacante/temporar vacante de polițist local în cadrul Serviciului Poliția Locală, declar pe propria 

răspundere că am o stare de sănătate corespunzătoare și sunt apt(ă) pentru a susține toate probele din cadrul probei 

suplimentare de evaluare a performanțelor sportive. 

 De asemenea, declar că am luat la cunoștință despre condițiile desfășurării probelor din  cadrul probei suplimentare 

de evaluare a performanțelor sportive cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ, despre precizările tehnice și 

metodice privind efectuarea probelor de evaluare a performanțelor sportive, normele și baremele de îndeplinit. 

           Totodată, declar că înaintea desfășurării probei suplimentare de evaluare a performanțelor sportive mi s-a efectuat 

instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă de către expertul/experții examinator/examinatori. 

 

 Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din 

prezenta declarație. 

 

 
           Data,                                                         Semnătura, 
 
       ...........................................                                                      ......................................................... 
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Atribuțiile postului 
 

- asigură ordinea şi liniştea publică prin activităţi de patrulare pe raza orașului, conform competenţelor date 
de legislaţia în vigoare; 
  - asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice 
locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; 
  - participă după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare 
şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 
   -  constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor 
legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, fapte care afectează climatul social, activități de 
comerț, protecţia mediului înconjurător, circulație rutieră, prevăzute în actele normative, în limita atribuțiilor 
și competențelor ce revin  autorităților administrației publice locale potrivit Legii nr.155/2010 a Poliției 
Locale; 
   - constată contravenții și aplică sancțiuni în cazul contravențiilor prevăzute prin hotărâri ale Consiliului 
local; 
  - participă la asigurarea şi restabilirea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, 
manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local împreună cu poliţia şi jandarmeria; 
  - acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege 
la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, 
accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente; 
 - controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a 
igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând şeful de schimb sau ofiţerul de 
serviciu, după caz, cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea 
îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; 
  - controlează modul în care sunt respectate și aplicate de către comercianți prevederile legale, precum și 
reglementările stabilite prin hotărâri ale Consiliului local în domeniul comerţului de orice fel, alimentaţiei 
publice, prestărilor de servicii şi producţie; 
 - verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile comerciale din oraşul Şimleu 
Silvaniei; 
  - constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite 
prin acte normative în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale, cât și  a celor 
stabilite prin  hotărâri ale Consiliului local;  
  - urmărește dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în  locuri autorizate  
de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;  
 - controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale 
în piețe, târguri și în oboare; 
  - urmăreşte şi controlează desfăşurarea în cadrul legal a activităţilor de transport de persoane în regim de 
taxi pe teritoriul oraşului Şimleu Silvaniei; 
 - verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor de ocupare temporară a domeniului public pentru activităţi 
cu caracter sezonier; 
  - verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public sau  privat al 
oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - verifică existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor pentru amplasarea de mijloace publicitare; 
 - verifică existenţa şi valabilitatea contractelor de închiriere a domeniului public şi privat al oraşului pentru 
chioşcurile amplasate sau pentru alte obiective comerciale cu caracter permanent; 
 - verifică existenţa şi valabilitatea contractelor de închiriere sau concesionare a domeniului public şi privat 
al oraşului Şimleu Silvaniei pentru realizarea accesului la spatii comerciale; 
  - verifică sesizările scrise făcute de persoane fizice şi juridice, în legătură cu ocuparea domeniului public şi 
privat al oraşului şi/sau cu funcţionarea unităţilor economice în oraşul Şimleu Silvaniei; 
  - îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege și de conducătorii superiori ierarhic. 
    În cazul executării misiunilor specifice de ordine publică are următoarele atribuţii specifice:  
  - acţionează în zona de competenţă stabilită prin Planul de ordine şi siguranţă publică al orasului Simleu 
Silvaniei pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, comerţului stradal neautorizat, cât şi pentru 
menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii; 
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  - intervine la solicitările dispeceratului poliției locale la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 
112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 
  - acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii; 
  - participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 
  - în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea 
locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii 
Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor; 
  - conduce la sediul poliţiei locale competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, 
în vederea luării măsurilor ce se impun.Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea 
măsurilor legale, după caz, se  realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca masură 
administrativă; 
- execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti; 
  - se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi îi este 
interzis să consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu si sa se prezinte la serviciu 
sub influenta bauturilor alcoolice; 
  - verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor administrativ-
teritoriale legate de problemele specifice compartimentului; 
  - constată contravenţiile date în competenţă  pentru ordinea publică şi aplică sancţiunile potrivit legii; 
  - face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale privind starea de 
necesitate, legitima apărare sau pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și cu efectuarea prealabilă a 
somațiilor legale.Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă ierarhic.De îndată 
ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris.Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau 
vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii. 
  - participă alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat 
de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 
  - pe timpul executării serviciului este obligatorie purtarea uniformei şi îi este interzis:                      
            a) să încredinţeze arma altei persoane; 
    b) să întreprindă acţiuni care nu au legatură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 
    c) să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane; 
d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci        când 
serviciul de pază se execută pe mai multe schimburi 
e) să intre în localuri în vederea consumului de băuturi alcoolice în ţinuta de serviciu. 
f) să se deplaseze în teren cu maşina personală cu excepţia situaţiilor în care se efectuează pânde sau alte 
activităţi specifice, cu acordul şefilor ierarhici. 
       În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat: 
 - să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, 
republicată și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;  
 -să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației; 
 -să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și 
locale; 
  - să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici și să manifeste 
vigilență maximă pe timpul îndeplinirii sarcinilor ce-i revin;  
- să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;  
   -să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția 
situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu 
suferă amanare, este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se 
legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;  
   -să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care 
justifică intervenția sa;  
- să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, 
calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în 
cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război, în conformitate 
cu dispozițiile conducerii poliției locale;  
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- să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării 
activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției 
sau legea impun dezvăluirea acestora;  
- să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici 
să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.  
   - să respecte programul de lucru şi planificarea serviciilor; 
   - să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor care îi revin, să aibă 
asupra lui mijloacele de apărare şi intervenţie, să aibă o ţinută curată şi îngrijită (să poarte insigna şi 
însemnele distinctive), precum şi documentele necesare exercitării sarcinilor de serviciu (procese verbale, 
rapoarte etc) şi să nu consume băuturi alcoolice înainte şi în timpul exercitării sarcinilor de serviciu; 
   - să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, seriozitate, conştiinciozitate şi eficienţă, 
respectând principiile generale care guvernează conduita profesională a poliţistului local, potrivit legii, 
regulamentului de organizare și funcționare a Poliției locale și a regulamentului de ordine interioară; 
    - să-şi îmbunătăţească în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională; 
    - să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 
documentele de care iau cunostinţă în exercitarea atribuţiilo ce îi revin; 
    - să respecte termenul dat pentru soluţionarea lucrărilor încredinţate şi să întocmească raport scris cu 
privire la cele constatate; 
  - în relaţia cu cetăţenii este obligat să aibă o conduită civilizată, dând dovadă de corectitudine, amabilitate 
şi solicitudine, imparţialitate, protejând drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului;  
  - să păstreze la locul de muncă  o relaţie de comunicare, respect reciproc şi bună înţelegere şi să 
raporteze şefului ierarhic în cel mai scurt timp orice abatere de la normele etice, morale şi legale despre 
care a luat la cunoştinţă care aduc atingere prestigiului instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea; 
  -  să respecte subordonarea ierarhică şi să aibă un comportament corespunzător faţă de superiorii 
ierarhici;  
   -  să îşi comunice, în timpul efectuării serviciului, prin orice mijloace (staţie de emisie – recepţie sau 
telefon mobil), poziţia exactă din teren în fiecare oră pentru a se cunoaşte itinerarul de patrulare şi 
respectarea sectorului şi zonei de patrulare conform dispoziţiilor primite, precum şi orice alte situaţii care 
pot afecta buna desfăşurare a serviciului;  
  - să întocmească la ieşirea din serviciu (la sediu) sau la postul de pază, un raport de activitate cu toate 
evenimentele constatate în timpul efectuării serviciului și să menționeze toate procesele-verbale de 
contravenție întocmite; 
 - să verifice, la intrarea în serviciu,  locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a 
amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia în caz de nevoie măsurile ce se impun; 
  - să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază, după 
caz, să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă pe baza documentelor stabilite 
să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; 
 - să nu părăsească postul, zona sau sectorul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în 
consemnul postului sau cu acordul şefului ierarhic; 
 - să verifice obiectivul încredinţat spre pază cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce 
incendii, explozii, etc. În cazul în care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi 
a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi să sesizeze organele 
competente, conducerea instituţiei; 
   - să folosească mijloacele auto din dotare numai în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu, totodată fiind 
obligat să menţină o stare tehnică şi de curăţenie a mijlocului auto, precum şi să completeze corect foaia de 
parcurs;  
    - să raporteze imediat orice avarie sau problemă în legătură cu utilizarea respectivului mijloc auto; 
    - să efectueze pânde și supravegheri în diferite locaţii singur sau împreună cu un alt agent, după caz şi 
dacă situaţia o impune; 
    - să efectueze fotografii pentru constatarea unei stări de fapt care să prezinte situaţia respectivă, în cazul 
în care are în dotare aparat de fotografiat,  în caz contrar, va solicita sprijin şefului de schimb; 
  - să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă precum şi normele privind situaţiile de urgenţă 
potrivit reglementărilor în vigoare; 
  - să preia la intrarea în schimb pe bază de semnătură de primire mijloacele din dotare și să le predea în 
stare bună de funcționare la ieșirea din schimb tot pe bază de semnătură care confirmă predarea; 
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 -să aibă o bună condiție fizică, iar pentru aceasta să participe la programul de pregătire stabilit de 
conducerea Poliției Locale; 
  - să acționeze în așa fel încât să nu deterioreze mijloacele primite în exploatare iar dacă se întâmplă ca 
acestea să se deterioreze va menționa în raportul întocmit despre situația acelor bunuri; 
   - respecte Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul organizare și funcţionare al instituţiei. 
     Pe timpul executării serviciului de circulație rutieră are următoarele atribuţii specifice: 
    - asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a 
efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea 
atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 a Poliției Locale  în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 
 - verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind 
funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde 
se aplică marcaje rutiere; 
 - participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, 
cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea 
fenomene, pe drumurile publice; 
  - participă, împreună cu structurile teritoriale ale poliţiei la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de 
adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale 
promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de 
alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane; 
 - sprijină structurile teritoriale ale poliţiei în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor 
speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 
  - acordă sprijin structurilor teritoriale ale poliţiei în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei 
traficului; 
   - asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce 
se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, 
transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 
  -  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, 
parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a 
autovehiculelor staţionate neregulamentar; 
  - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă 
şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor 
acestor vehicule; 
 - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, 
conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 
  - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia 
în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare 
adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 
  - aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al orașului Șimleu Silvaniei; 
 - cooperează cu structurile teritoriale ale poliţiei pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului 
autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe 
domeniul public. 

 
 

 
PRIMAR, 

MIHAI - CRISTIAN LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 


