
   

 

 DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ REŞIŢA: 
 

ANUNŢĂ:  
 

Direcţia Poliţia Locală Reşiţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 

funcţii publice de execuţie specifice vacante de poliţist local, astfel :  

Biroul 2 de Ordine Publică:  

- 1 funcţie publică de execuţie specifică vacantă de poliţist local, clasa III, studii M, 

grad profesional Superior;  

 

Biroul Siguranţă Rutieră şi Control Trafic:  
- 1 funcţie publică de execuţie specifică vacantă de poliţist local, clasa III, studii M, 

grad profesional Asistent.  

 

a) Condiţii de desfăşurare a concursului:  
- proba fizică eliminatorie va avea loc în data 19.09.2016, ora 09,00 la Stadionul 

„Mircea Chivu” din Reşiţa;  

- proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2016, ora 10,00 la sediul Poliţiei Locale 

Reşiţa;  

- data la care se desfăsoară interviul este 26.09.2016, la sediul Poliţiei Locale Reşiţa;  

- dosarele de concurs se depun la sediul Poliţiei Locale Reşiţa, Biroul Resurse Umane, 

Învăţământ, SSM şi SU în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul 

Oficial.  

 

b) Condiţii de ocupare a funcţiei publice:  

Condiţii generale:  
- studii leceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

- îndeplinirea condiţiilor articolului 54 din Legea 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici;  

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  

- min. 6 luni pentru funcţia publică de poliţist local, clasa III, studii M, grad profesional 

Asistent;  

- min. 9 ani pentru funcţia publică de poliţist local, clasa III, studii M, grad profesional 

Superior;  

 

Condiţii specifice:  
- înălţime: bărbaţi – min. 1,70 m;  

femei – min. 1,65 m;  

- atestare medicală de specialitate de la medicul de medicina muncii: fişa de port-armă 

şi aviz psihologic pentru port-armă  

c) Bibliografia şi actele necesare dosarului de înscriere se afişează la sediul Poliţiei 

Locale Reşiţa şi pe site-ul www.politialocalaresita.ro.  

 

Relaţii suplimentare la telefon:0255/225445. 



 

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ REŞIŢA 

ANUNŢĂ: 
 

 

Direcţia Poliţia Locală Reşiţa organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, 

clasa I, studii S, grad profesional Asistent din cadrul Compartimentul Juridic 

şi Contencios Administrativ, astfel : 

 

a) Condiţii de desfăşurare a concursului: 

- proba scrisă va avea loc în data de 27.09.2016, ora 10,00 la sediul 

Poliţiei Locale Reşiţa; 

- interviul va avea loc în data de 30.09.2016 la sediul Poliţiei Locale 

Reşiţa; 

- dosarele se depun la sediul Poliţiei Locale Reşiţa, Biroul  Resurse 

Umane, Învăţământ, SSM şi SU în termen de 20 zile de la data 

publicării anunţului în Monitorul Oficial; 

 

b) Condiţii de ocupare a funcţiei publice: 

          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniul ştiinţelor juridice; 

          - îndeplinirea condiţiilor articolului 54 din Legea 188/1999 privind  

Statutul funcţionarilor publici; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei  

publice: minim 1 an.  

 

             c) Bibliografia şi actele necesare dosarului de înscriere se afişează la 

sediul Poliţiei Locale Reşiţa şi pe site-ul www.politialocalaresita.ro.  

 Relaţii suplimentare la telefon:0255/225445. 
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