PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
REPUBLICII, NR.13
Nr. 8113 din 07.04.2020

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei funcţii publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.
Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de recrutare în data de 08.05.2020, ora 10,00
(proba scrisă) şi în data de 12.05.2020 - interviul, la sediul Primăriei, pentru ocuparea a trei funcţii publice
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, respectiv:
- Inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea
serviciilor comunitate de utilități publice;
- Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de
urgență;
- Inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de
urgență;
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ și următoarele condiții specifice de studii și vechime :
- pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Unității municipale
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice: studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din domeniile de licență: științe administrative,
economice, finanțe, contabilitate, administrarea afacerilor sau management și o vechime de minimum
1 an în specialitatea studiilor;
- pentru funcțiile publice de inspector, clasa I, din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență,
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor
inginerești, cu o vechime de minum 5 ani pentru gradul profesional principal și minim 1 an pentru
gradul profesional asistent.
Dosarul de înscriere se depune în perioada 07 aprilie – 27 aprilie 2020, inclusiv, la sediul Primăriei
municipiului Fălticeni şi trebuie să conţină următoarele docimente:
 formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 copia actului de identitate;
 copiile diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea unor cursuri / specializări;
 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,
în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
 declarative pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică;
 cazierul judiciar;
 curriculum vitae.
Copiile se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Bibliografia pentru acest concurs este următoarea:

Bibliografiea pentru concurs este următoarea:
A. Bibliografie generală.
 Constituţia României;
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare;
 H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
public, cu modificările și completările ulterioare

B. Bibliografie selectivă.
B.1. Pentru funcția publică de inspector din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilități publice:
 Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
 H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată.
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice
centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare,
 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările
ulterioare.


















B.2. Pentru funcțiile publice de inspector din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență:
Legea nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea nr. 212/ 2006.
Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 privind normele generale de apărarea împotriva incendiilor cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.A.I. nr. 75/ 27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
Ordinul M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a „Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor” şi a Structurii – cadru a „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”
publicat în M.O. partea I nr. 79/ 01.02.2007;
Ordinul M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității
de evacuare în situații de urgență;
Ordinul M.A.I. nr. 1259/ 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității
de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;
Ordinul M.A.I. nr. 886/ 30.09.2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național
integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;
Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23.05.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Ordinul M.A.I. nr. 736 din 22.07.2005 privind instruirea serviciului de permanenţă la toate primăriile
din zonele de risc în caz de iminenţă a producerii unor situații de urgenţă;
Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005 privind modificarea şi completarea Ord. M.A.I. nr. 712 din
23.05.2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor
de urgenţă.
Ordinul comun nr. 459 din 7 martie 2019 al Ministerul Apelor și Pădurilor respectiv ORDIN nr. 78 din
28 iunie 2019 al Ministerului Administrației și Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect
producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
Ordinul comun nr. 605/ 579/ 05.09.2008 pentru aprobarea Dispozițiilor de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale;
H.G. nr. 642/ 29.26.2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare unităților administrativ-teritoriale,
instituțiile publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de
tipurile de riscuri specifice;










H.G. nr. 94/ 12.02.2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru
Situații de Urgență;
H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetelor şi Centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
H.G. nr. 1286/ 2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea și
reducerea efectelor inundațiilor;
H.G. nr. 372/ 18.03.2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al Riscului Seismic;
Hotărâre nr. 557 din 3 august 2016, privind managementul tipurilor de risc, Publicat în M.O. nr. 615
din 11 august 2016;
O.U.G. nr. 1/ 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și
pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă;
O.U.G. nr. 89/ 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

PRIMAR
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

