Nr.747/31.01.2017

ANUNT
Primăria Comunei Podari organizează, la sediul din str. Dunării, nr. 67, comuna Podari
judeţul Dolj, concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant șef SVSUCompartiment Situații de urgență( inspector de specialitate, gradul IA, studii superioare)
Concursul se organizează în două etape:
- prima etapă în data de 02.03.2017 ora 10.00 - proba scrisă
- a doua etapă în data de 07.03.2017 ora 10.00 – proba de interviu
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ,
următoarele condiţii:
1. Condiţii generale: Conform art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările introduse de HG
nr. 1027/2014
2. Condiţii specifice
a) studii superioare finalizate cu diplomă de licență
b) vechime – minim 9 ani
c) experiență anterioară constituie un avantaj
d) nivel mediu de cunoștințe in operare calculator
e) disponibilitatea de a lucra in program prelungit
Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 21.02.2017, orele 13.00, la sediul
Primăriei comunei Podari din str. Dunării nr.67. com. Podari judeţ Dolj.
Informaţii suplimentare cu privire la documentele aferente concursului, tematica şi
bibliografia se afişază la sediul instituţiei sau se pot obţine la telefon 0251/339155, Secretariatul
comisiei de concurs.

PRIMAR,

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 56 din 6.02.2017
Condiţii generale
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
a)studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă
b)vechime – minim 9 ani
c)experienţă anterioară constituie un avantaj
d)nivel mediu de cunoştinţe in operare calculator
e)disponibilitatea de a lucra in program prelungit

Anexa nr. 3 la Dispoziţia nr. 56 din 6.02.2017
Dosarul de concurs va contine următoarele documente :
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor absolvite si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitateş; orice documente referitoare la specializarea profesională
d) carnetul de munca sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea in muncă, in meserie si/sau
in specialitatea studiilor, in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; în cazul în care se prezintă declaraţia pe
propria răspundere cadidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, in clar, numarul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
g)curriculum vitae;
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea."

Anexa nr. 4 la Dispoziţia nr. 56 din 6.02.2017

BIBLIOGRAFIA Concursului din data de 02.03.2017 ora 10.00,
Situaţii de urgenţă

Sef Serviciu SVSU – Comp.

1. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare,
2. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ,
modificată şi completată,
3. HG nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului –cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă, modificată şi completată,
4. OMAI nr. 712/2005 modificat şi completat cu OMAI nr. 786/2005 privind instruirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă,
5. Legea nr. 215/2001, rep., privind administraţia publică locală
6. Legea nr. 477/2004 , privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice
7. Legea nr. 481/2004 , rep. Privind protecţia civilă,

