MELLÉKLET
A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága keretén belül megüresedett végrehajtói
köztisztségek betöltésére vonatkozó versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése

Szaktanulmányok

Szakmai régiség

- három I. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói
köztisztség

- egyetemi oklevéllel
vagy azzal egyenértékű
iratokkal igazolt
felsőfokú végzettség

-

- egy I.besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói
köztisztség

- egyetemi oklevéllel
vagy azzal egyenértékű
iratokkal igazolt
felsőfokú végzettség, a
gazdaság- és
jogtudományok területén

-

- érettségi diplomával
igazolt középiskolai
tanulmányok

-

- négy III. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (M) végrehajtói
köztisztség

RAUL –DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

Specifikus feltételek
- 50 m gyorsfutás –
nők és férfiak
- távfutás – 800 m
nők és 1000 m
férfiak
- fekvőtámaszférfiak
- hasizom - nők
- 50 m gyorsfutás –
nők és férfiak
- távfutás – 800 m
nők és 1000 m
férfiak
- fekvőtámasz férfiak
- hasizom - nők
- 50 m gyorsfutás –
nők és férfiak
- távfutás – 800 m
nők és 1000 m
férfiak
- fekvőtámasz férfiak
- hasizom - nők

KÖNYVÉSZET

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó 1-es
Közrendészeti Iroda keretén belül megüresedett I. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására vonatkozó
2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es számú
törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi Kormányrendelet VI.
Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény – az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére vonatkozó
keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. Az újraközölt, 61/1991. sz. törvény a társadalmi együttélés, a közrend és a nyugalom
egyes normái megsértésének szankcionálásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
8. 196/2018. sz. törvény a tulajdonosi társulások létrehozásáról, szervezéséről és
működéséről, valamint a társasházak igazgatásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

TEMATIKA

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó 1-es
Közrendészeti Iroda keretén belül megüresedett I. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség betöltéséhez
•
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályok
a közrendre és a közcsendre vonatkozó szabályok
a lakótársulásokra vonatkozó szabályozások

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó 1-es
Közrendészeti Iroda keretén belül betöltendő I. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség feladatköre
-

-

-

fenntartja a közrendet és a nyugalmat a törvény által jóváhagyott közigazgatási-területi
egység/alegység közrendi és közbiztonsági terve által meghatározott területeken és
helyeken;
fenntartja a közrendet a közoktatási egységek, a közegészségügyi egységek közvetlen
közelében, a közigazgatási-területi egység/alegység köz- vagy magánterületén található
parkolókban, a kereskedelmi és rekreációs területeken, parkokban, tereken, temetőkben,
valamint más ilyen közterületeken, amelyek a közigazgatási-területi egységek/alosztályok
vagy más helyi érdekű közintézmények/szolgáltatások igazgatásában vannak, a közrendi
és közbiztonsági terv alapján meghatározva;
a törvény által előírt kompetens hatóságokkal együtt, hatáskörüknek megfelelően részt
vesz a természeti katasztrófák vagy katasztrófák által veszélyeztetett személyek és áruk

-

mentési és evakuálási tevékenységében, valamint az ilyen események által okozott
következmények korlátozásában és megszüntetésében;
- részt vesz a koldusok, a szülők vagy törvényes képviselők felügyeletét és védelmét
nélkülöző gyermekek, a hajléktalanok azonosításában, és a törvénynek megfelelően, a
szociális gondozási közszolgálatra bízza őket, problémáik megoldása érdekében;
- megállapítja a szabálysértéseket és hatáskörének megfelelően bírságokat alkalmaz a
veszélyes vagy agresszív kutyák fogvatartására vonatkozó legiszláció be nem tartása
miatt, a gazdátlan ebek kezelési programjára, illetve az állatvédelemre vonatkozó
legiszláció be nem tartásáért, és tájékoztatja a kóbor kutyák kezelésére szakosodott
szakosztályokat e kutyák létezéséről, és támogatást nyújt a befogásukra és menhelyre
történő szállításukra szakosodott személyzetnek;
- biztosítja a polgármester/főpolgármester szakapparátusa, a helyi érdekű intézmények
vagy közszolgáltatások személyzetének védelmét specifikus ellenőrzések vagy
intézkedések végrehajtása során;;
- más illetékes hatóságokkal együtt részt vesz a közrend és a nyugalom biztosításában
találkozók, felvonulások, tüntetések, lezárások, promóciós kereskedelmi akciók,
kulturális-művészeti, sport-, vallási vagy megemlékező ünnepségek alkalmával,
esetenként, valamint egyéb, a közterületen zajló és zsúfoltsággal járó tevékenységek
alkalmával;
- biztosítja a bukaresti helyi tanács/általános tanács által meghatározott közigazgatásiterületi egység/alosztály és/vagy a helyi közigazgatási hatóságok vagy más helyi érdekű
szolgáltatások/közintézmények igazgatásában lévő áruk és létesítmények őrzését;
- megállapítja a szabálysértéseket, és szankciókat alkalmaz, a központi és helyi
közigazgatási hatóságok törvényeiben illetve közigazgatási irataiban meghatározott
társadalmi együttélésre vonatkozó törvényes normák be nem tartása miatt, illetve a
hatáskörébe tartozó területen előforduló tettekért;
- a törvény feltételei között végrehajtja a bűnügyi nyomozó szervek és a területi –
közigazgatási egységhez/alegységhez tartozó bíróságok által kibocsátott behívási
parancsot, azon személyekre vonatkozóan, akik a hatáskörébe tartozó területen élnek;
- részt vesz a Román Rendőrséggel, a Román Csendőrséggel és az integrált közrendi és
közbiztonsági rendszert alkotó egyéb erőkkel együtt az utcai bűnözés megelőzésében és
leküzdésében;
együttműködik az övezeti katonai központokkal, a Honvédelmi Minisztérium tartalékosainak
mozgósítására és/vagy a tartalékosok katonai helyzetének tisztázására vonatkozó behívó
parancsok átadásának céljából;
- intézkedéseket foganatosít a bírósági végrehajtók védelmére a kényszervégrehajtások
során
- együttműködik az övezeti katonai központokkal, a Honvédelmi Minisztérium
tartalékosainak mozgósítására és/vagy a tartalékosok katonai helyzetének tisztázására
vonatkozó behívó parancsok átadásának céljából;;
- a közigazgatási-területi egységek/alegységek területén, azonnali segítséget nyújt a
közrend fenntartásában, megőrzésében és visszaállításában hatáskörrel rendelkező
struktúráknak;
- az antiszociális tettek megelőzésével és leküzdésével, valamint a közrend, a nyugalom
vagy a település tisztaságának fenntartásával megbízott területi közigazgatási

-

-

-

-

-

egység/alegység közrendi és biztonsági tervében meghatározott illetékességi területen
intézkedik;;
beavatkozik a 112-es egységes sürgősségi diszpécserszolgálat által jelzett eseményeket
illetően, azon az elven, hogy az esemény helyszínéhez legközelebb álló rendőr
intézkedjen, a törvény által meghatározott hatásköre szerint;
a 2010/155-ös számú törvény, 6. cikkelyének, “k” betűje szerint, intézkedik a törvény
által nyomozott személyek és javak felderítése céljából;
részt vesz a sürgősségi helyzetekben hozott intézkedések végrehajtásában;;
a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt mozgásképtelenné teszi, intézkedéseket
hoz a tett színhelyének megőrzésére, azonosítja a szemtanúkat, haladéktalanul értesíti az
illetékes szerveket, a tettest jegyzőkönyv alapján átadja a területileg illetékes Román
Rendőrség struktúrájának, a nyomozás folytatásának céljából;
a kompetens helyi rendőrség/Román Rendőrség struktúrájának székhelyére kell kísérnie
azokat a gyanúsítottakat, akiknek a személyazonosságát nem sikerült megállapítani, a
szükséges intézkedések megtétele érdekében;
ellenőrzi és megoldja a területi közigazgatási egységek / alegységek polgáraitól kapott
észrevételeket és panaszokat, amelyek a területi egységre jellemző problémákkal
kapcsolatosak;
a törvény által meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

KÖNYVÉSZET
a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Monitorizáló és Személynyilvántartó Iroda keretén belül megüresedett I.
besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség
betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására vonatkozó
2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es számú
törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi Kormányrendelet
VI. Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény – az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére vonatkozó
keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. Az újraközölt, 61/1991. sz. törvény a társadalmi együttélés, a közrend és a nyugalom
egyes normái megsértésének szankcionálásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
8. A szabálysértések jogi rendszeréről szóló 2001/2. sz. rendelet, a későbbi módosításokkal
és kiegészítésekkel együtt.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

TEMATIKA
• a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Monitorizáló és Személynyilvántartó Iroda keretén belül megüresedett
I. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói
köztisztség betöltéséhez

•
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályozásook
a közrendre és a közcsendre vonatkozó szabályozások
a szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó szabályozások

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó Monitorizáló és
Személynyilvántartó Iroda keretén belül betöltendő I. besorolású kezdő
szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség feladatköre

1) kézbesíti a szavazókártyákat a 18. életévüket betöltő személyeknek;
2) együttműködik más illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy kérésükre ellenőrizzék
a személyes adatokat, amennyiben a kérelmet a törvényben előírt kötelezettség
teljesítésének szükségessége indokolja, a személyes adatok feldolgozására és az ilyen
adatok szabad áramlására vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
3) szabálysértéseket állapít meg és szankciókat alkalmaz a román állampolgárok lakóhelyére,
tartózkodására és személyazonossági igazolványaira vonatkozó jogi normák be nem
tartása esetén, beleértve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a román
állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és személyazonossági
okmányairól szóló 2005/97-es számú sürgősségi kormányrendelet 38-ik cikkelyének, 2.
bekezdésében említett személyek kötelezettségeit;
4) együttműködik a közösségi közszolgálatokkal a lejárt személyazonossági okmánnyal
rendelkező személyek és a 14. életévüket betöltött kiskorúak jogszerűségi nyilvántartása
érdekében, akik nem rendelkeznek személyazonossági okmánnyal.
5) együttműködik az illetékes központi és helyi közigazgatási hatóságokkal, a személyes
jellegű adatok ellenőrzése céljából, az érvényben levő törvényes előírások tiszteletben
tartásával;
6) megállapítja a hatáskörébe tartozó szabálysértéseket, és a törvénynek megfelelően
alkalmazza a szankciókat;
7) ellenőrzi és megoldja a polgároktól kapott észrevételeket és panaszokat, amelyek a
szakosztályra jellemző problémákkal kapcsolatosak.

RAUL DACIAN MATIȘ

Ügyvezető igazgató

KÖNYVÉSZET

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó Építkezéseket,
Utcai Reklámokat és Környezetvédelmet Felügyelő Iroda keretén belül
megüresedett I. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (S)
végrehajtói köztisztség betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására
vonatkozó 2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó
2002/202-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi
Kormányrendelet VI. Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény –
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére
vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
7. Az újraközölt, 50/1991-es számú, az építkezési munkálatok engedélyezéséről
szóló törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;;
8. A reklámeszközök elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó 185/2013. sz.
törvény , az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
9. Az újraközölt, a lakóterületen található zöldterületek szabályozásáral és
igazgatására vonatkozó 24/2007. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel együtt;
10. A 2/2001. sz. rendelet a szabálysértések jogi rendjéről, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel.

RAUL DACIAN MATIȘ

Ügyvezető igazgató

TEMATIKA

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó Építkezéseket,
Utcai Reklámokat és Környezetvédelmet Felügyelő Iroda keretén belül
megüresedett I. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (S)
végrehajtói köztisztség betöltéséhez

•
•
•
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályok
az építkezési munkákra vonatkozó szabályozások
A reklámeszközökre vonatkozó szabályozások
A zöldövezetekre vonatkozó előírások
A szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó rendeletek

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó Építkezéseket,
Utcai Reklámokat és Környezetvédelmet Felügyelő Iroda keretén belül
betöltendő I. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói
köztisztség feladatköre
a) ellenőrzéseket végez az építési engedély vagy bontás nélkül elvégzett építési munkák
azonosítása érdekében, az esettől függően, beleértve az ideiglenes építkezéseket is;

b) ellenőrzéseket végez azon személyek azonosítására, akik nem tesznek eleget az út és
a gyalogos rész javítási munkálatainak elvégzésére vonatkozó engedélynek;
c) ellenőrzi a reklámmegjelenítésre, a választási megjelenítésre és a megjelenítés/reklám
bármely más formájára vonatkozó jogi normák betartását, beleértve azokat is,
amelyek a vállalatnak a gazdasági tevékenység végzésének helyén elfoglalt helyével
kapcsolatosak;
d) részt vesz az adminisztratív-területi egység/alegység köz- vagy magánterületén,
illetve a helyi közigazgatási hatóságok vagy más helyi érdekű
intézmények/közszolgálatok igazgatása alatt álló tereken engedély nélkül végrehajtott
építmények lebontására/bontására/dinamitozására irányuló tevékenységekben,
biztosítva a kerület védelmét és az e konkrét műveletekben részt vevő személyzet
cselekvési szabadságát;
e) adott esetben a törvényben megállapított faladatok szerint megállapítja az építési
munkák elvégzésének engedélyezésére vonatkozó fegyelemmel kapcsolatos
jogsértéseket, és a szankció alkalmazása érdekében benyújtja a jogsértések
megállapításának jegyzőkönyvét a területrendezés és a városrendezés tevékenységét
koordinálóvezetőjnek, vagy adott esetben a megyei tanács elnökének, a
közigazgatási-területi egység vagy az önkormányzati szektor polgármesterének
(Bukarest), vagy a felhatalazott személynek, amelynek joghatósága alá tartozó
területen belül a jogsértést elkövették.
f) az építmények kivitelezésére vonatkozó normák be nem tartása esetén szabálysértést
állapít meg, és a törvény szerint megállapítja a jogszerűség megállapításához
szükséges intézkedéseket;
g) ellenőrzi az építési engedély meglétét és az építési munkákhoz engedélyezett műszaki
dokumentáció betartását;
h) ellenőrzi a reklámanyagok elhelyezésének jogszerűségét;
i) ellenőrzi és azonosítja az épületeket és kerítéseket a degradáció előrehaladott
szakaszában;
j) ellenőrzi és megoldja a polgároktól kapott, a szakosztályra jellemző problémákkal
kapcsolatos panaszokat
k) ellenőrzi a háztartási és ipari hulladék, szállításának és tárolásának feltételeire
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását;
l) felügyeli a közigazgatási-területi egység/alegység területi egységében található
hulladéklerakókat a tüzek megelőzése érdekében, ami negatív következményekkel jár
az emberek életére, környezetére és anyagi javaira nézve;
m) értesíti az illetékes hatóságokat és intézményeket a szennyezés mértékére vonatkozó
jogszabályi normák be nem tartásának eseteiről, beleértve a zajt is;
n) részt vesz a különösen súlyos zoonózisok és járványos állatbetegségek elleni
küzdelemre irányuló fellépésekben;
o) azonosítja a közigazgatási-területi egység/alegység köz- vagy magántulajdonában,
illetve a helyi közigazgatási hatóságok vagy más intézmények/helyi érdekű

p)
q)
r)
s)
t)

u)

v)

közszolgálatok igazgatása alatt álló helyeken elhagyott javakat, és alkalmazza a
megszüntetésükre vonatkozó jogi eljárásokat;
ellenőrzi a vízforrások, partok, folyómederek vagy tartályok fertőtlenítését;
ellenőrzi az utcák, a bekötőutak, a zöldterületek, a rigolák, a hó és a jég kerülő utakról
való eltávolítását, az épületek fertőtlenítését és a deratizáció megfelelő lebonyolítását;
ellenőrzi a természetes vagy jogi személyek által a jogszabályoknak megfelelően
kötött higiéniai szerződések meglétét;
ellenőrzi a háztartási hulladékoknak a szennyvízelvezetési szolgáltatások üzemeltetői
általi gyűjtését a megállapított ütemterveknek megfelelően;
a helyi közigazgatási hatóságok sajátos hatásköreinek megfelelően ellenőrzi és
megoldja a polgároknak a környezet és a vízforrások védelmére vonatkozó jogi
normák be nem tartásával, valamint a települések kezelésével kapcsolatos panaszait;
megállapítja a szabálysértéseket és szankciókat alkalmaz a helyi közigazgatási
hatóságok felelősségére megállapított, a meghatározott feladatok ellátására vonatkozó
jogi normák megszegése esetén;
ellenőrzi, hogy az illető vállalatok betartották-e az utcatisztítás biztosítására irányuló
munkaprogramot;

w) ellenőrzi, hogy az engedéllyel rendelkező vállalatok betartják-e a zöldterületek
ápolásából származó növényi maradványok szállítására vonatkozó intézkedéseket;
x) ellenőrzi, hogy a közintézmények, a gazdasági szereplők, a magánszemélyek és a jogi
személyek eleget tesznek-e a tisztaság fenntartására vonatkozó kötelezettségeknek,
illetve a homlokzatok, a különböző anyagok tárolóhelyeinek, a háztartási
melléképületeknek, a tulajdonukban lévő vagy működési helyüknek megfelelő
földterületek, a járdák, a rigolák, a bekötőutak, a parkolók, a garázsok közelében lévő
földterületek és a zöldterületek tisztítására;
y) ellenőrzi a nyilvános helyeken a tisztaság megőrzésére vonatkozó szabályok
betartását;
z) biztosítja a zajszintre és a zajszennyezésre vonatkozó szabványoknak és normáknak
való megfelelést;
aa) ellenőrzi a folyómederek és a közigazgatási-területi egységet/alegységet átszelő
vízfolyások tisztaságának megőrzésére vonatkozó normák betartását;
bb) biztosítja a zöldterületek védelmére és megőrzésére vonatkozó normák betartását;
cc) biztosítja a közterületet, tavakat és folyókat szennyező folyékony és szilárd
hulladékok kibocsátására vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazását;
dd) ellenőrzi, hogy a gazdasági szereplők betartják-e a környezetvédelmi jogi
rendelkezéseket, a helyi közigazgatási hatóságokra ruházott hatáskörökön belül;
ee) szabálysértéseket állapít meg, és a jogi rendelkezések értelmében szabálysértési
szankciókat alkalmaz.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

KÖNYVÉSZET
a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Kereskedelmi Ellenőrző Iroda keretén belül megüresedett I. besorolású kezdő
szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására
vonatkozó 2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es
számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi
Kormányrendelet VI. Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény – az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére
vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
7. A piaci termékek és szolgáltatások forgalmazásáról szóló 2000/99-es számú
törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
8. A szabálysértések jogi rendszeréről szóló 2001/2. sz. rendelet, a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

TEMATIKA
a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Kereskedelmi Ellenőrző Iroda keretén belül megüresedett I. besorolású
kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség
betöltéséhez
•
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályozásook
a piaci termékek és szolgáltatások forgalmazására vonatkozó szabályozások
a szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó szabályozások

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Kereskedelmi Ellenőrző Iroda keretében betöltendő I. besorolású kezdő
szakmai fokozatú helyi rendőr (S) végrehajtói köztisztség feladatköre

a) az utcai kereskedelemre és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogi
normáknak, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által megállapított feltételeknek és
helyeknek való megfelelés érdekében jár el;
b) ellenőrzi a gazdasági szereplők, az engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyek
és a magántermelők által az agrár-élelmiszeripari piacokon, vásárokon és piacokon
végzett termékek forgalmazására irányuló tevékenységek jogszerűségét, valamint azt,
hogy az agrár-élelmiszeripari piacok kezelői betartják-e a jogi rendelkezéseket;
c) ellenőrzi, hogy a kereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínén léteznek-e az áruk
engedélyezésére, jóváhagyására és származására vonatkozó dokumentumok, a mérlegek
metrológiai ellenőrzésére vonatkozó dokumentumok, és más a helyi és központi
közigazgatási hatósági iratok vagy törvények által megszabott iratok és véleményezések;
d) ellenőrzi a vallási jellegű tárgyak forgalmazására vonatkozó jogi normák betartását;
e) ellenőrzi a reklámanyagok elhelyezésére, valamint a dohánytermékek és alkoholtartalmú
italok értékesítési helyére vonatkozó jogi normák betartását;
f) ellenőrzi a gazdasági szereplők ellátási és működési ütemtervére vonatkozó jogi
rendelkezéseknek való megfelelést;
g) azonosítja a közigazgatási-területi egység köz- illetve magánterületén, vagy más helyi
érdekű szolgáltatások/közintézmények, valamint Bukarest municípium kerületeinek
területén elhagyott áruk és termékeket, és alkalmazza a megszüntetésükre vonatkozó jogi
eljárásokat;
h) ellenőrzi a kereskedelemre és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályoknak és
normáknak való megfelelést, amelyeket a helyi közigazgatási hatóságok hatáskörébe
tartozó jogszabályok határoznak meg;
i) együttműködik és támogatást nyújtanak az egészségügyi, környezetvédelmi és
fogyasztóvédelmi ellenőrző hatóságoknak a tevékenységi körükre jellemző szolgáltatási
feladataik ellátásában;
j) ellenőrzi a gazdasági szereplőkre háruló kötelezettségek tiszteletben tartását, az árak, a
forgalmazott termékek és a szolgáltatások megjelenítésére vonatkozóan, és értesíti az
illetékes hatóságokat, amennyiben szabálytalanságokat észlel;
k) a jogszabályokkal összhangban ellenőrzi és megoldja a nyilvános helyeken, a jogi
normák megszegésével végzett termelési, kereskedelmi vagy szolgáltatásnyújtási
tevékenységekkel kapcsolatban beérkezett petíciókat;
l) megállapítja a szabáysértéseket, és szankciókat alkalmaz az a)-j) betűknél előírt feladatok
ellátására vonatkozó jogi normák megsértése esetén, amelyek a helyi közigazgatási
hatóságok hatáskörét képezik;
m) a helyi közigazgatási hatóságokra jellemző hatáskörök keretein belül szabálysértéseket
állapít meg és szankciókat alkalmaz a törvény által megállapított kereskedelmi szabályok
megsértése miatt;
n) figyelemmel kíséri a kereskedelem rendezett fejlődését és a kereskedelmi tevékenységek
végzését a polgármester által engedélyezett helyeken annak érdekében, hogy a
jogosulatlan vándorkereskedelemmel kapcsolatos minden formát megszüntessenek;
o) ellenőrzi az agrár-élelmiszeripari és ipari termékek piacokon és vásárokon történő
értékesítésére vonatkozó jogi normák betartását;
p) együttműködik az egészségügyi ellenőrző, egészségügyi és fogyasztóvédelmi szervekkel,
a szolgálati feladatkörök gyakorlása végett;

q) ellenőrzi a gazdasági szereplőknek az árak megjelenítésével kapcsolatos kötelezettségei
betartásának módját;
r) ellenörzi, hogy az oktatási intézmények területén, a bentlakásokban, a tanulóknak és
egyetemistáknak szánt szálláshelyeken, és ezen intézményekhez vezető sétányokon
értékesítenek-e vagy kínálnak-e eladásra alkoholos italokat és dohánytermékeket;
s) ellenőrzi a dohánytermékekre és alkoholtartalmú italokra vonatkozó reklámanyagok
elhelyezésére vonatkozó jogi normáknak való megfelelést;
t) ellenőrzi és megoldja a polgároktól kapott, az érintett terület sajátos problémáival
kapcsolatos panaszokat.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

KÖNYVÉSZET

a Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó 3-as Közrendészeti Iroda
keretén belül megüresedett III. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi
rendőr (M) végrehajtói köztisztség betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására
vonatkozó 2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es
számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi Kormányrendelet
VI. Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény – az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére
vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
7. Az újraközölt, 61/1991. sz. törvény a társadalmi együttélés, a közrend és a nyugalom
egyes normái megsértésének szankcionálásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
8. 196/2018. sz. törvény a tulajdonosi társulások létrehozásáról, szervezéséről és
működéséről, valamint a társasházak igazgatásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

TEMATIKA
a Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó 3-as Közrendészeti Iroda
keretén belül megüresedett III. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi
rendőr (M) végrehajtói köztisztség betöltéséhez
•
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályok
a közrendre és a közcsendre vonatkozó szabályok
a lakótársulásokra vonatkozó szabályozások

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

A Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó 3-as Közrendészeti Iroda keretén
belül betöltendő III. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr (M)
végrehajtói köztisztség feladatköre
-

-

-

-

-

-

-

-

fenntartja a közrendet és a nyugalmat a törvény által jóváhagyott közigazgatási-területi
egység/alegység közrendi és közbiztonsági terve által meghatározott területeken és
helyeken;
fenntartja a közrendet a közoktatási egységek, a közegészségügyi egységek közvetlen
közelében, a közigazgatási-területi egység/alegység köz- vagy magánterületén található
parkolókban, a kereskedelmi és rekreációs területeken, parkokban, tereken, temetőkben,
valamint más ilyen közterületeken, amelyek a közigazgatási-területi egységek/alosztályok
vagy más helyi érdekű közintézmények/szolgáltatások igazgatásában vannak, a közrendi
és közbiztonsági terv alapján meghatározva;
a törvény által előírt kompetens hatóságokkal együtt, hatáskörüknek megfelelően részt
vesz a természeti katasztrófák vagy katasztrófák által veszélyeztetett személyek és áruk
mentési és evakuálási tevékenységében, valamint az ilyen események által okozott
következmények korlátozásában és megszüntetésében;
részt vesz a koldusok, a szülők vagy törvényes képviselők felügyeletét és védelmét
nélkülöző gyermekek, a hajléktalanok azonosításában, és a törvénynek megfelelően, a
szociális gondozási közszolgálatra bízza őket, problémáik megoldása érdekében;
megállapítja a szabálysértéseket és hatáskörének megfelelően bírságokat alkalmaz a
veszélyes vagy agresszív kutyák fogvatartására vonatkozó legiszláció be nem tartása
miatt, a gazdátlan ebek kezelési programjára, illetve az állatvédelemre vonatkozó
legiszláció be nem tartásáért, és tájékoztatja a kóbor kutyák kezelésére szakosodott
szakosztályokat e kutyák létezéséről, és támogatást nyújt a befogásukra és menhelyre
történő szállításukra szakosodott személyzetnek;
biztosítja a polgármester/főpolgármester szakapparátusa, a helyi érdekű intézmények
vagy közszolgáltatások személyzetének védelmét specifikus ellenőrzések vagy
intézkedések végrehajtása során;;
más illetékes hatóságokkal együtt részt vesz a közrend és a nyugalom biztosításában
találkozók, felvonulások, tüntetések, lezárások, promóciós kereskedelmi akciók,
kulturális-művészeti, sport-, vallási vagy megemlékező ünnepségek alkalmával,
esetenként, valamint egyéb, a közterületen zajló és zsúfoltsággal járó tevékenységek
alkalmával;
biztosítja a bukaresti helyi tanács/általános tanács által meghatározott közigazgatásiterületi egység/alosztály és/vagy a helyi közigazgatási hatóságok vagy más helyi érdekű
szolgáltatások/közintézmények igazgatásában lévő áruk és létesítmények őrzését;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

megállapítja a szabálysértéseket, és szankciókat alkalmaz, a központi és helyi
közigazgatási hatóságok törvényeiben illetve közigazgatási irataiban meghatározott
társadalmi együttélésre vonatkozó törvényes normák be nem tartása miatt, illetve a
hatáskörébe tartozó területen előforduló tettekért;
a törvény feltételei között végrehajtja a bűnügyi nyomozó szervek és a területi –
közigazgatási egységhez/alegységhez tartozó bíróságok által kibocsátott behívási
parancsot, azon személyekre vonatkozóan, akik a hatáskörébe tartozó területen élnek;
részt vesz a Román Rendőrséggel, a Román Csendőrséggel és az integrált közrendi és
közbiztonsági rendszert alkotó egyéb erőkkel együtt az utcai bűnözés megelőzésében és
leküzdésében;
együttműködik az övezeti katonai központokkal, a Honvédelmi Minisztérium
tartalékosainak mozgósítására és/vagy a tartalékosok katonai helyzetének tisztázására
vonatkozó behívó parancsok átadásának céljából
intézkedéseket foganatosít a bírósági végrehajtók védelmére a kényszervégrehajtások
során
a közigazgatási-területi egységek/alegységek területén, azonnali segítséget nyújt a
közrend fenntartásában, megőrzésében és visszaállításában hatáskörrel rendelkező
struktúráknak
az antiszociális tettek megelőzésével és leküzdésével, valamint a közrend, a nyugalom
vagy a település tisztaságának fenntartásával megbízott területi közigazgatási
egység/alegység közrendi és biztonsági tervében meghatározott illetékességi területen
intézkedik
beavatkozik a 112-es egységes sürgősségi diszpécserszolgálat által jelzett eseményeket
illetően, azon az elven, hogy az esemény helyszínéhez legközelebb álló rendőr
intézkedjen, a törvény által meghatározott hatásköre szerint;
a 2010/155-ös számú törvény, 6. cikkelyének, “k” betűje szerint, intézkedik a törvény
által nyomozott személyek és javak felderítése céljából;
részt vesz a sürgősségi helyzetekben hozott intézkedések végrehajtásában;;
a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt mozgásképtelenné teszi, intézkedéseket
hoz a tett színhelyének megőrzésére, azonosítja a szemtanúkat, haladéktalanul értesíti az
illetékes szerveket, a tettest jegyzőkönyv alapján átadja a területileg illetékes Román
Rendőrség struktúrájának, a nyomozás folytatásának céljából;
a kompetens helyi rendőrség/Román Rendőrség struktúrájának székhelyére kell kísérnie
azokat a gyanúsítottakat, akiknek a személyazonosságát nem sikerült megállapítani, a
szükséges intézkedések megtétele érdekében;
ellenőrzi és megoldja a területi közigazgatási egységek / alegységek polgáraitól kapott
észrevételeket és panaszokat, amelyek a területi egységre jellemző problémákkal
kapcsolatosak
a törvény által meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

KÖNYVÉSZET

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Intervenciós Iroda keretében megüresedett III. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (M) végrehajtói köztisztségek betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására
vonatkozó 2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es
számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi Kormányrendelet
VI. Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény – az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére
vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
7. Az 1991/61-es. sz. törvény a társadalmi együttélési normák, a közrend és a
köznyugalom megsértésének szankcionálásáról, újraközölve,
az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

TEMATIKA
a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó
Intervenciós Iroda keretében megüresedett III. besorolású kezdő szakmai
fokozatú helyi rendőr (M) végrehajtói köztisztségek betöltéséhez
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályozásook
a közrendre és közcsendre vonatkozó szabályozások

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságához tartozó Intervenciós
Iroda keretében betöltendő III. besorolású kezdő szakmai fokozatú helyi rendőr
(M) végrehajtói köztisztségek feladatköre
-

-

fenntartja a közrendet és a nyugalmat a törvény által jóváhagyott közigazgatási-területi
egység/alegység közrendi és közbiztonsági terve által meghatározott területeken és
helyeken;
fenntartja a közrendet a közoktatási egységek, a közegészségügyi egységek közvetlen
közelében, a közigazgatási-területi egység/alegység köz- vagy magánterületén található
parkolókban, a kereskedelmi és rekreációs területeken, parkokban, tereken, temetőkben,
valamint más ilyen közterületeken, amelyek a közigazgatási-területi egységek/alosztályok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vagy más helyi érdekű közintézmények/szolgáltatások igazgatásában vannak, a közrendi
és közbiztonsági terv alapján meghatározva;
a törvény által előírt kompetens hatóságokkal együtt, hatáskörüknek megfelelően részt
vesz a természeti katasztrófák vagy katasztrófák által veszélyeztetett személyek és áruk
mentési és evakuálási tevékenységében, valamint az ilyen események által okozott
következmények korlátozásában és megszüntetésében;
eljár a koldusok, szüleik vagy jogi képviselőik felügyelete és védelme nélkül élő
gyermekek, a hajléktalanok azonosításában, és a törvénynek megfelelően a szociális
gondozási közszolgálatára bízza őket problémáik megoldása érdekében;
megállapítja a szabálysértéseket, és hatáskörüknek megfelelően szankciókat alkalmaz a
veszélyes vagy agresszív kutyák tartásának rendszerére vonatkozóan, a kóbor kutyák
kezelésére és az állatok védelmére vonatkozó programmal kapcsolatos jogszabályok be
nem tartása esetén, és tájékoztatja a kóbor kutyák kezelésére szakosodott speciális
osztályt ezeknek a kutyáknak a létezéséről, és támogatást nyújt a befogásukra és a
menhelyre történő szállításukra szakosodott személyzetnek;
biztosítja a polgármester/főpolgármester, a helyi érdekű intézmények vagy
közszolgálatok speciális apparátusa személyzetének védelmét a konkrét ellenőrzések
vagy intézkedések végrehajtása során;
más illetékes hatóságokkal együtt részt vesz a közrend és a köznyugalom biztosításában
gyűlések, felvonulások, elkülönítő akciók, promóciós kereskedelmi akciók, kulturálisművészeti, sport-, vallási vagy megemlékező események, valamint a közterületen zajló és
emberek zsúfoltságával járó egyéb hasonló tevékenységek alkalmával;
biztosítja a bukaresti helyi tanács/általános tanács által létrehozott közigazgatási-területi
egység/alosztály és/vagy a helyi közigazgatási hatóságok vagy más helyi érdekű
szolgálatok/közintézmények igazgatásában tulajdonában lévő javak és célkitűzések
biztonságát;
szabálysértéseket állapít meg és szankciókat alkalmaz a központi és helyi közigazgatási
hatóságok törvényei és közigazgatási iratai révén meghatározott társadalmi együttélésre
vonatkozó törvényes normák be nem tartásáért;
a törvénynek megfelelően végrehajtja azon bűnüldöző szervek és bíróságok által
kibocsátott bekísérési parancsot, amelyek a közigazgatási-területi egységhez/alkörzethez
tartoznak, a hatáskörébe tartozó övezetben élő személyekre vonatkozóan;
a Román Rendőrséggel, a Román Csendőrséggel és az integrált közrendi és biztonsági
rendszert alkotó többi erővel együtt részt vesz az utcai bűnözés megelőzésében és
leküzdésében;
együttműködik az övezeti katonai központokkal annak érdekében, hogy átadja a
Honvédelmi Minisztérium tartalékosai mozgósítására és/vagy katonai helyzetének
tisztázására felszólító parancsokat; védelmet biztosít a bírósági végrehajtóknak, a
kényszervégrehajtások során;
a közigazgatási-területi egységek/alosztályok területén azonnali támogatást nyújt az
illetékes struktúráknak, amelyek a közrend fenntartása, biztosítása és helyreállítása terén
tevékenykednek;
a területi közigazgatási egység/alosztály közrendi és biztonsági terve által létrehozott, az
antiszociális cselekmények megelőzésére és leküzdésére, valamint a helység
közrendjének, nyugalmának vagy tisztaságának fenntartására vonatkozó hatásköri
területeken jár el;

-

-

-

-

beavatkozik a 112-es egységes sürgősségi diszpécserszolgálat által jelzett eseményeket
illetően, azon az elven, hogy az esemény helyszínéhez legközelebb álló rendőr
intézkedjen, a törvény által meghatározott hatásköre szerint;
a 2010/155-ös számú törvény, 6. cikkelyének, “k” betűje szerint, intézkedik a törvény
által nyomozott személyek és javak felderítése céljából;
részt vesz a sürgősségi helyzetekben hozott intézkedések végrehajtásában;
a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt mozgásképtelenné teszi, intézkedéseket
hoz a tett színhelyének megőrzésére, azonosítja a szemtanúkat, haladéktalanul értesíti az
illetékes szerveket, a tettest jegyzőkönyv alapján átadja a területileg illetékes Román
Rendőrség struktúrájának, a nyomozás folytatásának céljából;
ellenőrzi és megoldja a területi közigazgatási egységek / alegységek polgáraitól kapott
észrevételeket és panaszokat, amelyek a területi egységre jellemző problémákkal
kapcsolatosak
ellátja a törvényben meghatározott egyéb feladatokat.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

KÖNYVÉSZET
A Marosvásárhelyi Helyi Igazgatósághoz tartozó Monitorizáló és
Személynyilvántartó Iroda keretén belül megüresedett III. besorolású kezdő
szakmai fokozatú helyi rendőr (M) végrehajtói köztisztség betöltéséhez

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására vonatkozó
2000/137-es számú kormányrendelet, újraközölve, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
3. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es számú
törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/201-es Sürgősségi Kormányrendelet VI.
Részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. Az újraközölt, 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény – az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. Az 1332/2010 sz. határozat a helyi rendőrség megszervezésére és működésére vonatkozó
keretszabályzat jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. Az 1991/61-es. sz. törvény a társadalmi együttélési normák, a közrend és a köznyugalom
megsértésének szankcionálásáról, újraközölve,
az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
8. A szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó 2001/2-es számú rendelet, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel.

Director Executiv
RAUL DACIAN MATIȘ

TEMATIKA
A Marosvásárhelyi Helyi Igazgatósághoz tartozó Monitorizáló és
Személynyilvántartó Iroda keretén belül megüresedett III. besorolású kezdő
szakmai fokozatú helyi rendőr (M) végrehajtói köztisztség betöltéséhez

•
•
•
•
•
•

a közszolgálatra vonatkozó szabályozások
a közigazgatásra vonatkozó szabályozások
az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelmére, a gyűlöletkeltés és diszkrimináció megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
előírások
a helyi rendőrségre vonatkozó szabályozásook
a közrendre és közcsendre vonatkozó szabályozások
a szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó szabályozások

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató
A Marosvásárhelyi Helyi Igazgatósághoz tartozó Monitorizáló és
Személynyilvántartó Iroda keretén belül betöltendő III. besorolású kezdő
szakmai fokozatú helyi rendőr (M) végrehajtói köztisztség feladatköre

1) kézbesíti a szavazókártyákat a 18. életévüket betöltő személyeknek;
2) együttműködik más illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy kérésükre ellenőrizzék
a személyes adatokat, amennyiben a kérelmet a törvényben előírt kötelezettség
teljesítésének szükségessége indokolja, a személyes adatok feldolgozására és az ilyen
adatok szabad áramlására vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
3) szabálysértéseket állapít meg és szankciókat alkalmaz a román állampolgárok
lakóhelyére, tartózkodására és személyazonossági igazolványaira vonatkozó jogi normák
be nem tartása esetén, beleértve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a román
állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és
személyazonossági okmányairól szóló 2005/97-es számú sürgősségi kormányrendelet 38ik cikkelyének, 2. bekezdésében említett személyek kötelezettségeit;
4) együttműködik a közösségi közszolgálatokkal a lejárt személyazonossági okmánnyal
rendelkező személyek és a 14. életévüket betöltött kiskorúak jogszerűségi nyilvántartása
érdekében, akik nem rendelkeznek személyazonossági okmánnyal.
5) együttműködik az illetékes központi és helyi közigazgatási hatóságokkal, a személyes
jellegű adatok ellenőrzése céljából, az érvényben levő törvényes előírások tiszteletben
tartásával;
6) megállapítja a hatáskörébe tartozó szabálysértéseket, és a törvénynek megfelelően
alkalmazza a szankciókat;
7) ellenőrzi és megoldja a polgároktól kapott észrevételeket és panaszokat, amelyek a
szakosztályra jellemző problémákkal kapcsolatosak.

RAUL DACIAN MATIȘ
Ügyvezető igazgató

