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. Primdria municipiului Rddduti organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant, pe
durata nedeterminata, de inspector S, grad profesional IA, in cadrul compartimentulu i proteciie
civild gi situalii de urgenld, al Municipiului Radauti.

Condif ii de participare/specifi ce:
- studii superioare juridice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
- vechime in specialitatea studiilor, minim 7 ani ;- cunostinte de operare calculator, nivel mediu;

Conditiile generale pentrll ocuparea acestui post, respectiv de inspector, grad profesional IA,
sunt cele stabilite cf. art.3 din HG nr.286/2011, dupa cum urmeaza:
a) are cetSlenia romdn5, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(inand Spaliului Economic European 9i domiciliul in Romdnia:
b) cunoagte lirnba rom6ni, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimi reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de s[netate corespunzatoare postului pentru care candideazi, atestata pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
f.) indeplineqte condiliile de studii qi, dupi caz, de vechime (nu este cazul) sau alte condilii

specifice potrivit cerinJelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat5 definitiv pentru sivdrqirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritelii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd inftptuirea
just(iei, de fals ori a unor fapre de coruplie sau a unei infracliuni sdvarqite iu intenlie, care ar
face-o incompatibild cu exercitarea flunc1iei, cu excepjia situa{iei in care a intervenit reabilitarea.
Data si ora deslEsurarii concursului:

- proba scrisd: 18 februarie 2015, ora 10,00;
- interviul: 20 februarie 2015, ora 12,00.

Locul de desfEsurare a concursului: sediul institutiei - municipiul Rddauti, str. piata Unirii, nr. 2.

Termen de depunere a dosarelor: l0 zile lucratoare de la data afisarii anunlului, iar selectia
dosarelor se face in termen de 2 zile lucratoare, de la data expirarii termenului de depunere al
dosarelor.

I. Pentru inscrierea la concurs candida{ii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmitoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresatd primarului Municipiului Radauti;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest5 identitatea, potrivit legii, dup6

caz,
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;



d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere cA nu are antecedente penale care
s[-l facd incompatibil cu func]ia pentru care candideaza;

f) adeverin!5 medicalS care sA ateste starea de s6nitate corespu nzdtoare eliberat6 cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre
unitdlile sanitare abi litate;

g) curriculum vitae;
(2) AdeverinJa care atestE. starea de sdnatate conline, in clar, numArul, data, numele

emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabitit de Ministerul sandtalii.
(3) In cazul documentului prevdzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la seleclia

dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente
penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tdrziu pdni la data desfdguririi primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit: b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.

. Copiile de pe actele de mai sus se prezint6 insotite de documentele originale, care se
certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretarul Municipiului Radauii, sau in copii
legalizate.

Relatii suplimentare se obtin de la camera 20 - serviciul administratie publicd locald,
resurse umane, relatii cu publicul sau la telefoanele 0230/561140. 02301562931.

$ef serviciu administralie publicl,
Mitric Elena-Livia
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p. Primar,



BIBLIOGRAFIE STABILITA PENTRU OCUPAREA POSTULUI
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Legea Nr. 3O7 /2006 - privind apirarea impotriva incediilor.
Legea Nr. 195/2O.O4.2OOI - Legea voluntartatului.
HG 1489/2004 organizarea $i functionarea comitetului Nalional pentru situalii de
urgenta.

ordin Nr. 7L8/30.06,2005 pentru aprobarea criteriilor de performanld privind structura
organizatoricd 9i dotarea serviciilor voluntare pentru situalii de urgenta.
Legea nr. 48L/O8.7L.2O04 publicat in Monitorul Oficial , partea I , Nr. 1094 din
24.7t.2OO4 privind proteclia civile.

Hotd16rea 7579/o9.Lz.2oos pentru aprobarea statuturui personalurui voluntar din
serviciile de urgenld voluntare

ordonanla N r.88/30.08.2001 privind infiinlarea, organizarea 5i functionarea serviciilor
publice comunitare pentru situalii de urgenta.
Legea Nr.363/2002 pentru aprobarea Ordonanlei guvernului Nr. gg/2001 privind
infiintarea, organizarea 9i funclionarea serviciilor de urgentd pentru situalii de urgenta.
OUG Nr. 2U 15.O4.2004 privind Sistemul Nalional de Management al situaliilor de
urgenta.

ordin Nr. 772/23.06.2005 pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind instruirea
salariafilor tn domeniul situaliilor de urgenta.
Legea Nr.215/2001 privind administratia publicd locald, republicatd.
Legea N r.53/2003-Codul muncii, republicat.
Legea Nr.477 /2004, privind codul de conduiti a personalui contractual din autoritdtile
9i instituliile publice, cu modificirile gi completirile ulterioare.
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