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ANUNT
U.A.T. Munîcipiui Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66,
judetul Galati in baza Legii 188/1999,organizeaz ă concurs pentru ocuparea urmatoarei functii
publice vacante:
- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior — din carirni Birou
Monitorizare Situatii de Urgenta
Conditii specifice de participare la concurs :

1. Pentru funcţia publica de execuţie de consilier,, grad profesional superior din cadrul
Biroului Monitorizare Situatii de Urgenta
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lungă durată,

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie, specializarea inginerie instalatii
pentru constructii - pompieri ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării fun.cţiei publice : 7 ani
Concursul se va desfasura in data de:

- proba scrisa : data de 21.01.2019, ora 10,00, la sediul institutiei;
- data şi ora interviului vor Ii eonunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei ;

Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevazute in art.49 din Hot ărârea Guvenrului nr.
61 1/2008 pentru aprobarea normeior privind organizarea şi dezvoltarea carierei func ţionarilor
publici,modificată si republicata.
Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele
originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii
legalizate .
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Ofzcial al Iloinâniei , Partea a-III-a (20.12.2018-08. 01.2019).

Persoana de contact pentru eventualele probleme este d-na Mihaela Virlan ,consilier superior
Compartiment Resurse Umane SSM ,telefon 0725802025, e-mail:mihaela.virlan a ~ primariatecuci.ro,.

Prirnar,
Catalin Constantin Hurdub.ae
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BIBLIOGRAFIE
Consilier superior - birou monitortzare situatii de urgenta

-

1. CONSTITUTIA ROMANIEI * * * Republicata;
2. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (** republicată**) (* actualizată *) privind Statutul
funcţionarilor p ublici*) ;
3. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 * * * Republicat ă privind Codul de conduit ă a
funcţionarilor publici;
4. LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind ap ărarea împotriva incendiilor;
5. LEGE Nr. 48 1 din 8 noiembrie 2004 * * * Republicat ă privind protecţia civilă;
6. HOTĂRÂRE Nr. 1491/2004 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind structura organizatoric ă, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă;
7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 557/2016 din 3 august 2016 privind managementul
tipurilor de risc;
8. HOTARAREA GUVERNULUI rir. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construc ţii şi
amenaj ări care se supun aviz ării şi/sau autoriz ării privind securitatea la incendiu;
9. OMAI Nr. 163 din 28 febrrie 2007 pentru aprobareEl Normelor generale de aprare
împotriva incendiilor.

PRJMAR
Catalin Constantin HSURDUBAE
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
A utoritatea sau institu ţia publ ică ..........
Funcţia publică solicitată:
Data organizării concursului:
şi prenumele candidatului:
de contact ale candidatului (se utiiizeaz ă pentru comunicarea cu privire 1a concurs)

i generale şi de specialitate:
i medii liceaie sau postliceale:
nstituţia

Perioada

Dip1omaobinută

ierioada

Diploma obţinută

dii superioare de scurtă drată:
instituţia

Alte tipuri de studii:

ibi străine):
Limba

Scris

Citit

Vorbit

Funcţia

Principalele
responsabilitaţi

Funcţia

Număr de telefon

Cunoştinţe operare ca1cu1ator): .
Cariera profesiona1 ă ):
Perioada

i

nstituţia/Firma

.

Detalii despre ultimul Ioc de munc ă4):
2............
iPersoane de contact pentru recomand ări):
Nume

{....:

............

nstituţia

•••••

-..-..-

.

-.....- ........................

.

•-•••:•---•--........

Declaraţii pe propria răspuii;dere) .
.
Subsernnu1a ....... ... ................................ 1egitimat ă) cu C/BI seria
numărul ......... .elibcrat(ă) de ..........la data &.. ........
cunoscând prevedeiile art. 54 lit. i) din Leea nr. 188/1999 privind Statutui
funcţionaroi pubhcL, republLcat ă cu rnodificările şi cornpletrile ultenoai e, declai pe - -

propria răspundere că în ultimii 7 ani:
- am fost•
EJ
destituit(ă) dintr-o func ţie publică
-

nuanifost EJ

şilsau
- mi-a
încetat

.

E]
.

.• .
co.ntractui iiidividual de munc ă
••

-numi-a
.D
..
încetat • • .
.
î pentru motive di:sciplinare.
• Cunoscând prevederi1eat:54 lit.j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, repubiicată, cu modificările şi completările ulterioare, deciar pe
• • •• • . .
SpropriaTăspundere că:
-am
. EI
•
.
desfăşurat
IJ
-nuam •
desfăşurat •
.
.
activităţi de poliţie politică, astfel cum este definit ă prin lege.
,. .

.

.

•

:

•

Acord privind dateie cu caracter personal 2
E] Sunt de acord cu transmiterea informa ţiilor şi docurnenteior, inclas.iv date cu
aracter personal necesare îndeplinirii atr.ibu ţiilor membril.or cornise de .concurs,
iembriior comisiei de solu ţinnare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format .electronic.
EJ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierui judiiciar cu
copul angaj ării şi, în aces: sens, arn completat şi am depus la dosar cererea pus ă Ia
ispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând c ă poi reveni oricând
supra coiisimţărnântuiui acordat prin prezenta.
D Consimt ca inslituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Furicţionariior Publ•ici extrasul
e pe cazierul adrniinistrativ cu scopui constituirii dosarului de concurs/examen îri
ederea promovăiii şî, îri acest sens, am completat şi am depus 1a dosar cererea pus ă la
ispoziţie de înstîtuţia organiizatoare .a concursului, cunoscârd c ă pot reveni oricând
upra consirnntului acordat prin prezenta.
1] Sunt de aord cu p.retucrarea ulterioar ă a datelor cu caracter personai în scopurî
tatistie şi de cercetare.
•
E] Doresc•să primesc pe adresa de e-rnail indicată materi.aie de inforrnare şî prornovare
u privire la activitatea institu ţ.iei .ş i ia domeniul funcţiei publice.
)

Declar pe propri.a .i ăsp:uere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu
privireJa falsul în deciaraţii, că dateie furnizate în acest formular sunt adev ărate.
Data .............
Semxiătura .. ..........

1) Se vor trece calificativele cuno ştinţe de bază , bine sau foarte bine; calificativele
menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referin ţă
pentru limbi străine, niveiurilor utilizator elernentar, utilizator independent şi,
respectiv, utilizator experimentat.
•2) Se va cornpleta cu iidi•carea sistemelor de operare, ecfitare sau orice alte categorii de
programe IT pentru care exist ă competenţe de utilizare, precum şi•, dacă este cazu1, •cu
•:
•• :
• • informaţii despre diplomeie,certifîcatele sau alte documente relevarite care atest ă
•••
•
• deţinerea respectivelor competen ţe.
.
•
3) Se vor menţiona în ordine invers cronolog1c ă informaţiile despre activitatea
profesională anterioară
4) Se voi menţiona calificativele acordate la evaluarea performan ţeior profesionale în
ultimii 2 ani, dacă este cazul
5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de munc ă, funcţia şi numărul de telefon
0 Se va bifa cu- " V varianta pentru care candidatul î şi asumă răspunderea declarării
7) Se va bifa Cu X, în cazul în care candidatul este de acord, în comunicarea electronic ă
•• vafi folosită adresa de ernaii indicat ă de candidat în prezentul formular, iar mo-delui
••
cererii de consimţământ pentru soiicitarea extr ăsului de pe cazierul judiciar cu scopul
-- .
• •• angaj ăriisau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii
• • • •.•
•
. dosarului de concursieamen în vederea prornov ă ii se pune la dispoziţie cand•id-atului de
•
•
către instituţia organizatoare-a concursului.
•
•
-

