
MUNICIPIUL IAȘI
POLIȚIA LOCALĂ IAŞI

Punct de lucru: str. Bucium, nr. 30
E-mail: politialocalais(Ayahoo.com

Telefon/fax: 0232-23 1.608; 0232-231.617
C.I.F. 18258941

Nr. înreg. J]se!el, dAofof 2022 Exemplar nr. |

ANUNT
În conformitate cu:
- prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;
- prevederile din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată si modificată;
- prevederile H.C.L. Iaşi nr. 274/2021.

Poliția Locală lași organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării următoarelor
funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul:

Serviciului Siguranta Circulaţiei:
- 3 funcţii publice de polițist local, clasa III, grad profesional debutant(id post — 348384;

id post — 348268;idpost — 476399);

Serviciului Politie Locală Călare:
- 3 funcții publice de polițist local, clasa III, grad profesional debutant (id post — 544511;

id post— 348231; idpost-— 455651);

Durata normală a timpului de muncă vafi de 8 ore pezi, 40 de ore pe săptămână.

Condiţii de participare:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomăde bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fără vechime;
-  avizpsihologic şi medical pentru port-armament;
- permis de conducere categoria B;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
- selecția dosarelor de înscriere, în perioada 11.08.2022 — 18.08.2022(inclusiv);
- proba suplimentară (proba sportivă) se va desfăşura la Stadionul Emil Alexandrescu

laşi, în data de 23.08.2022, ora 09:00;
Testarea aptitudinilor fizice (proba sportivă), constă în următoarele probe fizice:
e pentru bărbaţi:

o proba de flexie abdominală;
o proba de alergare — rezistenţă — 1.000 m.

e pentru femei:
o proba de flexie abdominală;
o proba de alergare — rezistenţă — 800 m.



- proba scrisă, în data de 24.08.2022, ora 10:00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi, str. Bucium,
nr. 30;

- interviul, se va susţineîn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise, la sediul Poliţiei Locale Iaşi, str. Bucium, nr. 30.

Dosarele de înscriere, conţinând documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, se vor depune la sediul Poliţiei Locale Iaşi, str. Bucium,nr.30, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei / A.N.F.P., respectiv, în
perioada 22.07.2022 — 10.08.2022(inclusiv), ora 16:00.

Relaţii suplimentare, la sediul Poliţiei Locale Iași, str. Bucium, nr. 30 - Serviciul
Management Resurse Umane, telefon 0232.231.608 — int. 115, fax 0232.231. 617, e-mail
politialocalais(âyahoo.com, persoană de contact- consilier, Atudurei Anca.

minat ENERAL,

Afişat astăzi, 22.07.2021 - ora 10:00


