MUNICIPIUL BOTOŞANI

Organizează în data de 22.02.2016 - ora 1000 (proba scrisă) şi 24.02.2016 (interviul), concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de inspector de specialitate
debutant din cadrul Compartimentului pentru Situații de Urgență.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Municipiului Botoşani din str. Piaţa Revoluţiei nr.1, până la
data de 12.02.2016, ora 1400.
Condiţii de participare la concurs :

- cetățenia română și domiciliul în România,
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
Bibliografia şi actele necesare întocmirii dosarului de înscriere sunt afişate la sediul Municipiului
Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.1.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0231.502200, int. 109 –Serviciul Resurse Umane, persoana
de contact Groholschi Liliana-consilier principal.
Bibliografia şi actele necesare (vezi aici)
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de inspector de specialitate debutant
din cadrul Primariei Municipiului Botoşani -Compartiment pentru Situații de Urgență
1.HG. Nr. 1491/09.09.2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organiyatorică,
atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și
completările ulterioare.
2. OUG. Nr.21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările
și completările ulterioare.
3. Ordin nr. 712/23.06.2005, pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul
situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordin nr. 718/30.06.2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și
dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 195/20.04.2007.
5. Legea nr. 307/12.06.2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecția civilă –Republicată.
7. HG. Nr. 501/01.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecție individuală a
cetățenilor.
8. Ordin nr. 1180/03.02.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea
și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă.
9. HG. Nr. 560/15.06.2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea
adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă.
10. HG. Nr. 642/29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoariale,
instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri
specifice.
11. OG. Nr. 20/27.01.1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente –
Republicată.
12. Ordin nr. 1995/1160 din 18.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea
situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren.
13. HG. Nr. 1222/13.10.2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situații de conflict armat, cu modificările
și completările ulterioare.
14. Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1184/06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
15. Ordin nr. 1352/23.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităților de
evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor și materialelor care conțin informații clasificate, în situații de conflict
armat.
16. Ordin nr. 1422/192 din 16.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de
urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.
17. HG. Nr. 804/08.08.2007 privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care
sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
18. Ordin nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a
riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
PRIMAR,
Ovidiu-Iulian Portariuc
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SECRETAR,
Ioan Apostu

Acte necesare dosar inscriere

-Curriculum vitae
-Cerere de înscriere la concurs
-Copie act de identitate
-Copie diplomă studii superioare
-Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
-Adeverinţă medic de familie -clinic sănătos
-Dosar
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