ROMÂNIA

ORAŞUL BREZOl, JUDEŢUL VÂLCEA
Strada Lotrului, nr. 2, Telefon/fax: 0250/778240
e-mail: brezoi@vl.e-odm.ro
www.primoriobrezoi.ro
CIF: 2541894

Nr.

.J.;W;n o. 12.2019
ANUNT

În temeiul prevederilor ari. 618 alin. (3) teza 1 din O. U. G.
nr.5712019, privind Codul administrativ, coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modijiciirile şi completările ulterioare
PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI

cu sediul în
organizează

oraşul

Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea

con curs d e r ecnttat·e pentru ocuparea

funcţiei

publice d e

exec u ţie

vacante de inspector, clasa 1, grad profesional debutant din
cadt·ul Compartimeutului protecţie civilă din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Brezoi astfel :
Data şi locul desfăşurării concut·sului :
-proba sc risă în data de 14.01.2020, ora 10.00, la sediul instituţiei ;
-proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba
scrisă.

Dosarele de înscriere se pot depune Ia sediul
perioada 10.12.2019- 30.12.2019, inclusiv.
Relaţii

instituţiei, în

suplimentar e la secretarul comisiei de concurs, doamna
Efrim Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Resurse Umane: telefon/fax 0250778240 şi e-mail
brezoi@vl.e-adm.ro.

CONDIŢII

DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE

-îndeplinirea condiţii lor prevăzute la art.465 din O.U.G. nr.57/20 19
privind Codul administrativ.
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de l icenţă sau
ech ival entă în domeniul şti inţelor inginereşti ;

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare penh·u ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificate lor şi altor documente care atestă
efectuarea unor special izări şi perfecţionări ;
5) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul
admin i straţie i publice, management ori în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, după caz;
6) copia cametului de muncă şi d upă caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, in
specialitatea studiilor necesare ocupării fi.mcţiei publice conform anexei nr.
2D la H.G. nr. 61112008;
7) copia adeveri nţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulări i concursului de către medicul de familie
al candidatului;
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru
efort fizic, în cazul fi.mcţi i lor publice pentru a căror ocupare este necesară
îndeplinirea unor condiţii specifice care implică ef01t fizic şi se testează prin
probă sup l imentară;

9) cazierul judiciar;
10) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea
sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6)
trebuie să cuprindă elemente s imilare celor prevăzute în anexa nr. 2D la
H.G. nr. 611/2008 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţ.ii :
funcţia/funcţi i le ocupată/ocupate, nivelul studii lor solicitate pentru ocuparea
acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă
acumulată , precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa

care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţi i Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezi ntă în copii legalizate
sau însoţite de documentele ori g inale, care se certifică pentru conformitatea
cu orig inalul de către secretarul comis ie i de concurs, c u excepţia copiei
actului de identitate, care se poate transmite şi î n format electronic, la adresa
de e-mail brezoi@vl.e-adm. ro.
Cazierul jud ic iar poate fi înlocuit cu o decl araţie pe p ropria răspu ndere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a
solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea i nformaţii lor direct de la
autoritatea sau instituţia publică compctentă are obligaţia de a completa
dosantl de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care
candidatul sol icită expres la înscrierea la concurs preluarea i nformaţ i ilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe
cazierul j udiciar se sol ic ită potrivit legi i ş i proceduri i aprobate la nivel
institu ţi ona l .

Bibliog ra fic

-C'nn~tit11(i~

României repuhlicată:

-Ordonanta de Urgenţă nr.57/20 19 Codul Administrativ;
-Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu
modificările şi co mp letări le ulterioare;
-Legea nr.481/2004 privind p rotecţ i a c ivi lă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Ord on anţa de u rgenţă nr.21 /2004 pri vind Sistemul Naţional de Manage ment
al Situaţii lor de urgenţă, cu modificările şi comp letări le ulterioare;
- H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completări le ulterioare;
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordin nr. 1 184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

- Ordin nr.75/20l9, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pri vind
constituirea, încadrarea şi dotarea serv iciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă;
- Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de apăra re
împotriva incendiilor;
- Ordin nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
orga nizare, desfăşurare şi fi nalizare a activităţi i de prevenire a s ituaţi ilor de
u rgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţi i de urgenţă.
*Candidaţii vor avea în vedere, la studierea actelor normative din

bibliografia stabilită în v ederea sustinerii concursului,
republică riie, modificările şi completările aces tora.

inclusiv

ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI

Inspector, clasa J, grad profesional debutant - Compartimentul protecţie
civilă

!. Parti cipă

la identificarea şi gestionarea tipuri lor de riscuri generatoare de
dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul local ităţi i;
2 .Asigu ră culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi
informaţi i l or referitoare la protecţia civilă;
3.Se ocupă de informarea ş i pregăti rea preventi vă a popu la ţiei cu privire Ia
pericolele la care este expusă, măsuri le de autoprotecţie ce trebuie
îndeplinite, de mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, de obl igaţiile ce îi
revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
4.0rganizează şi as igură starea de operativitate şi capacitatea de in tervenţie
optimă a serviciilor pentru situaţi i de urgenţă şi a celorlalte organisme
sp.ecializate cu atribuţi i în domeniu;
5.lnştiinţează autori tăţi i le publ ice şi alarmează populaţia în situaţi i de
urgenţă;

6.Stabileşte măsuri

pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a
valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor
dezastrelor şi ale confictelor armate;
?.Asigură cond iţi i le minime de supravieţuire a populaţie i în situaţii de
urgenţă sau de conflict armat;
8.Propune primarul ui şi consilului local structura organizatorică de protecţi e
ci vilă;

9.Aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecliei
civile;
1o.întocmeşte planurile operative de pregătire şi planificare a exerciţiilor de
specialitate;
1 l.Propune fondurile necesare realizării măsurilor de ptotecţie civi l ă;
12.Întocmeşte planurile privind exerciţi ile, aplicaţii le şi activităple de
pregătire privind protecţia civi l ă;
13.Coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
14.Propune măsuri şi controlez!\ modul de întreţinere a spaţii lor de
adăpostire colective de către administratorul acestora;
16.Urmăreşte realizarea, între1inerea şi
funcţionarea
legăturilor ŞI
mijloacelor de înştiintare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
17.Răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile
de protecţie civilă;
18.Solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de
protecţie c i v i lă;
l9.Exercită

controlul măsuri l or de protecţie civilă în plan local;
20.Asigură evaluarea şi centralizarea solicitări lor de ajutoare ş i despăgubiri
în situaţii de protecţie civ il ă, precum şi distribuirea celor primite;
2 1.Participă nemijlocit la evacuarea popu laţiei din zonele afectate de
situaţi i le de protecţie civilă;
22.Stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea lu·ănirii, a cazării ŞI a
alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
23.Propune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
24.Gcstioncazii, depozitenzli, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi
materialele de protecţie civilă prin serviciile de specialitate subordonate
primarului;
15. Respectă Regulamentul intern şi Regulamentul de Organizare Ş I
Funcţ i onare al aparatului de specialitate al Primarului oraşu l ui Brezoi;

Întocmit,
Efrim Maria
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