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    R  O  M  Â  N  I  A 
JUDETUL VRANCEA  
U.A.T. Comuna Moviliţa 

   
Nr. înreg. : 5827/ 11.11.2020 
 

 
ANUNŢ 

 
 

Primăria comunei MOVILIŢA, judeţul Vrancea, organizează în data de 25.11.2020 (ora 1000 - 
proba scrisă), examen de promovare în grad profesional pentru funcţia contractuală definitivă de şef 
serviciu S.V.S.U., din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Moviliţa, jud. 
Vrancea. 
 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune până la data de 17.11.2020, ora 1600 la 
secretarul comisiei de concurs şi vor cuprinde următoarele: 

 

 copie act de identitate;  
 cerere de înscriere la examen; 
 adeverinţă eliberată de către Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional din care se promovează; 
 copii după referatul de evaluare al debutantului şi după fişa de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale din primele 6 luni de activitate; 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Constituţia României 
2. Codul Administrativ al României, conform OUG nr. 57/2019 publicat în M.O. nr. 

555/05.07.2019, cu modificarile si completările ulterioare; 
3. Legea 215/2001-Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si 

completările ulterioare;  
4. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutii si autoritati 

publice;  
5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
6. Legea  481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea 78/2014 privind reglementarea  activitatilor de voluntariat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
8. HG 1579/2005 privind aprobarea  Statutului Personalului voluntar de serviciile de urgenta 

voluntare, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. HG 1491/2004 privind aprobarea  Regulamentului – cadru privind structura  organizatorica, 

atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. Ordinul 712/2005 privind aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in 
domeniul situatiilor de urgenta, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

13. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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14. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

15. Legea 16/1996 privind Legea Arhivelor Nationale, cu modificările şi completările ulterioare; 
16. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
17. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
18. Ordonanță nr. 137 din 31 august 2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare; 
19. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa secretarului comisiei de concurs → d-nei Cristian 

Claudia – consilier superior la Compartimentul Resurse Umane, Primăria Moviliţa, jud. Vrancea 
(tel./fax: 0237 678807, <liviaclaudiam@gmail.com>). 

 
 

 
 
            PRIMAR,                                                                         SECRETAR,  

Ec. Cristian Corneliu                                                       Seciu C. Costel 
 
 

 
 


