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ANUNŢ

Primăria Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent de specialitate clasa II,
grad profesional superior în cadrul Compartimentului Protecţie Civilă, în data de
03.l1.2015, ora 10.00 proba scrisă şi în 05.11.2015 ora 12.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la sediul Primăriei
Oraş Brezoi, respectiv in perioada 21.10.2015-28.10.2015 ora 16.00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut;
b) copia actului de identitate;
c) copia cerificatului de nastere;
d) copia certificatului de casatorie;
e) copiile diplome lor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
f) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.

j) curiculum vitae;
k) recomandare de la ultimul loc de munca.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.
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Condiţii de partiCipare Ia concurs:
-îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art.54 din Legea nr.18811999-republicată,
modificată şi completată:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,

atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care
împiedică înraptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:
-studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în domeniul tehnic;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-9 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-selectia dosarelor-29.1O.2015
-proba scrisa -03.11.2015, ora 10.00
-interviuI-05.11.2015, ora 12.00

Relaţii suplimentare la telefon 0250778240.



PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI,
JUDEŢUL VÂLCEA

BIBLIOGRAFIE CONCURS
pentru ocuparea postului temporar vacant de referent de specialitate, clasa II, grad

profesional superior, în cadrul Compartimentului Protecţie Civilă

1. Legea nr.215/200 1 privind Administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată;

2. Legea nr.18811999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată
şi completată;

3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,
modificată şi completată;

4. Legea nr.481/2004, privind Protecţia civilă, republicată, modificată şi completată;
5. Legea nr.477/2003, privind Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru

apărare, republicată, modificată şi completată;
6. Legea nr.3l9/2006, privind Securitatea şi sănătatea în muncă, modificată ŞI

completată;
7. Legea nr.307/2006, privind Apărarea împotriva incendiilor, modificată ŞI

completată;
8. O.u.G. nr.21/2004, privind Sistemul Naţional al Situaţiilor de Urgenţă,

modificată şi completată;


