
 

 

 

 

Nr. 3971 / 30.06.2022                                      

ANUNȚ 

 Primăria comunei Vlădeni  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției 

publice de execuție, vacante de Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, grad profesional 

asistent din Compartimentul Protecție Civilă și Situații de Urgență.  

  Concursul se desfaşoară la sediul Primăriei comunei Vlădeni , județul Dâmbovița, 

Sala de sedințe și constă în trei etape, după cum urmează: 

CALENDARUL CONCURSULUI  

 Înscrierea candidaților la concurs  se va face în termen de 20 de zile de la data afișării 

prezentului anunț, respectiv în perioada 30.06.2022 -19.07.2022 

Data publicării: 30.06.2022. 

Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor ( respectiv în perioada 20.07.2022-26.07.2022) 

Proba scrisă: 02.08.2022, ora 10:00 

Proba interviu - data susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatul probei scrise, având loc 

în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.  

Observatii suplimentare: Persoana de contact inspector Guțu Mihaela, telefon 0245660839, 

0731353143, e-mail  : contact@primariavladeni.ro 

Conditiile de participare la concurs și a ocupării funcției publice:  

   Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin (1)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare.  

Condiții specifice de participare:   

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

 - Perfecționări/specializări în domeniul protecției civile dovedite cu documente; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.  

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDENI 
Str. Principală, nr. 152 Tel./Fax:0245.66.08.39 

Cod fiscal 15651082 
www.primariavladeni.ro; e-mail: contact@primariavladeni.ro 

http://www.primariavladeni.ro/


Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/saptămână. 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile da la data publicării anunțului pe pagina 

de internet a instituției, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată si completată, 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializāri sí perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă si a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzatoare pentru efort fizic, în cazul 

funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care 

implică efort fizic și se testează prin proba suplimentară; 

h)  cazierul judiciar; 

i) declarația pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrator al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițile prevazute de legislația specifică. 

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit.e) este prevăzut în anexa 2D din HG 

nr.611/2008, cu modificări şi completări; 

 Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în paragraful anterior trebuie să 

cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 2D şi din care să rezulte cel puțin 

urmatoarele informați: funcția/funcțile ocupata/ocupate, nivelul studilor solicitate pentru 

ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activități, vechimea în muncă acumulată, 

precum și vechimea în specialitatea studilor. 

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăti.  



Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 

atesta starea de sảnátate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, emis în condițile legii. 

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un 

grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest 

caz,candidatul declarat admis la selecția dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 

concurs preluarea informaților direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfaşurăii concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizăii interviului, sub sancțiunea 

neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la 

înscrierea la concurs preluarea informaților direct de la autoritatea sau instituția publică 

competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legi. 

 Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin publicare pe pagina de 

internet a instituției în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicităti 

concursului, precum și la sediu prin personalul Compartimentului Resurse Umane. 

 Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităti poate înainta comisiei 

de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 

instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitații probelor de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIA ESTE IDENTICĂ CU TEMATICA  

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea 319/2006 –Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare;  



6. H.G. 1425/2006 Normele motodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificările și 

completările ulterioare;  

7. H.G. nr. 955/2010 Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;  

8. Legea 481/2004 privind protecția civilă, republicată.  

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:  

(1) Atribuțiile protecției civile  sunt urmatoarele: 

   a)  Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si 

tehnologice; 

   b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la 

protectia civilă; 

   c) informarea si pregatirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, 

masurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, 

obligațiile ce ii revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgentă; 

   d) organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a 

serviciilor pentru situații de urgentă și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu; 

   e) înștiintarea autoritaților publice și alarmarea populației în situații de protecție civilă; 

   f) protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a 

mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate; 

  g) asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației în situații de protecție civilă; 

   h) organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți 

omenesti, limitarea si înlăturarea efectelor calamitaților naturale și a celorlalte situații de 

protecție civilă; 

   i) asanarea si neutralizarea teritoriului de muniția rămasă neexplodata din timpul conflictelor 

militare; 

   j) participarea la misiuni  specifice; 

   k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice. 

   l) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecției civile ; 

  m) întocmeste planurile operative , de pregatire  si planificare a exercitiilor de specialitate ; 



 n) propune fondurile necesare realizarii măsurilor de protecție civilă;  

   o) întocmește planurile privind exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire privind 

protecția civilă; 

  p) urmarește realizarea, întretinerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiintare 

alarmare în situații de protecție civila ; 

q) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protective civila; 

 r) participa nemijlocit la evacuarea populatiei din zonele afectate de situatii de protective civila; 

 s) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii , a cazarii si alimentarii cu energie si 

apa populatiei evacuate; 

    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse in alte acte 

normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la 

care Romania este parte. 

    (3) Indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila se realizeaza, potrivit legii, de 

catre serviciile de urgenta publice sau private, profesioniste si voluntare. 

    (4) Serviciile de urgenta private se infiinteaza de catre operatori economici si institutii 

sau se constituie ca societati comerciale, in conditiile legii. 

Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind protectia civila.   

 

Primar,                                                                         Compartimentul resurse umane, 

Poșircă Maria                                                                Inspector Guțu Mihaela  

 


