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ANUNT

Unitatea Administrativ-Teritoriald Municipiul Sebeg orgarizeazri concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadd nedeterminatd. a doud, funclii de execulie vacante - personal contractual:

Pompier seritfnt la Serviciul vbluntar pentru Situafii de urgenfi Sebeg
Probele stabilite pentru posturile de pompier servant sunt: proba scrisd Si interviul
Data, ora gi locul desfbgurdrii concursului:
- 26.05.2016, ora 10:00 Sebeg, PIATA PRIMARIEI, NR. 1 (sediul Primdriei Municipiului

Sebeg) - proba scrisd;
Data,ora gi locul desftgurdrii probei interviu

proba scrisd.
se vor anunla odatd cu afigarea rezultatelor la

Tbrmenul de depunere al dosarului de inscriere:19.05.20r6,ora 16,00
La depunerea dosarelor, actele se prezintd in copie gi in original.

Condilii de participare pentru posturile de pompier servant - personal contractual
- Candidatul trebuie sd indeplineascd condiliile generale prevdzute de art.3 din H.G.

NR.28612011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

- Studii liceale absolvite cu diplomd de bacalaureat,
- Vechime in muncd, minimum 3 ani.

Documentele necesare pentru intocmirea dosarului de concurs:
- cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdtii sau
organizatoare,
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea.
- copiile documentelor care atestd nivelul studiilor,
- copie carnet de muncd, sau dupd caz, adeverinle care

meserie
- cazier judiciar
- adeverinld medicald - medic de familie

atestd vechimea in muncd, in

- curriculum vitae
- dosar cu gind

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primdriei'Municipiului Sebeg la carnera2C-
Resurse Umane.
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Sebeg la camera 2C- Resurse
Umane.

Eibliografia:
1. Legea nr.307 din 2006-privind apirarea impotriva incendiilor;
2. Ordinul nr.718 din 2005- pentru aprobarea Criteriilor de performan{i privind

structura organizatorici gi dotarea serviciilor voluntare pentru situafii de urgen{d;

Nr.

instituliei publice

potrivit legii



3.

4.

Ordinul nr.163 din 2007-pentru aprobarea Norr4elor generale de apirare
impotriva incendiilor;
Hotirirea Guvernului Romffniei nr.1579 din 2005-pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenfi voluntare.
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