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NR. 5196 DIN 15.octombrie.2019

ANUNȚ
Primăria comunei Racova, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu voluntar
pentru situații de urgență, conform HG 286/2011.
La data de 13.noiembrie.2019 ora 10,00 va avea loc proba scrisă la sediul Primăriei
Racova, jud.Bacău, la data de 15.noiembrie.2019, ora 10,00 - proba privind îndeplinirea
baremelor pentru evaluarea aptitudinilor fizice la încadrarea personalului la baza sportivă
din comuna Racova, iar la data de 18.noiembrie.2019 ora 10,00 – interviu, la sediul său
din localitatea Racova, jud.Bacău.
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţii minime specifice:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-certificat de absolvire privind competenţe profesionale obținute la cursurile
autorizate pentru șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, atestate de
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
-certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia Şef serviciu
voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă”;
-disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

-disponibilitate pentru perfecţionare;
-permis de conducere cat. B;
- abilitate în lucrul cu calculatorul (excel, word, internet);
-Vechime în muncă minim 5 ani (adeverință sau carte de munca)
Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care
să-l
facă
incompatibil
cu
funcţia
pentru
care
candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)certificat de absolvire privind competenţe profesionale obținute la cursurile
autorizate pentru șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, atestate de
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
h)certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia Şef serviciu
voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă”;
i) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. i), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs vor fi depuse la secretariatul uat Racova începând cu data de
23.10.2019 până la data de 05.11.2019 inclusiv.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Racova, județul Bacău, persoană
de
contact:
Maria
Săpătoru,
telefon:
0234/269501,
email:primaria_comunei_racova@yahoo.com.
Bibliografia poate fi studiată la sediul primăriei comunei Racova la locul special
amenajat sau pe site-ul primăriaracova.ro, secțiunea anunțuri.
Vlad Toader – primar uat Racova, județul Bacău

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS PENTRU POSTUL DE ȘEF SVSU
- Constituția României;
- Codul Administrativ al României;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)privind apărarea împotriva
incendiilor;
- Ordin nr. 75 din 27 iunie 2019
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;- Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005
pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale,
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile,
în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*)
privind protecţia civilă*)
- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- Hotărâre nr. 1.579 din 8 decembrie 2005
pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

Baremele pentru evaluarea aptitudinilor fizice la încadrarea personalului

Nr.
crt.

Probe

1. Pista cu obstacole pe 100 m, conform
regulamentului concursurilor profesionale
ale serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă

Dotare necesară

Barem

a) costum de protecţie tip pompier;
b) o ţeavă de refulare a apei;
c) 2 furtunuri de refulare tip C;
d) un distribuitor B - CBC;
e) un gard de 2 metri;
f) o bârnă de echilibru.

maximum 35
secunde

2. Alergare de rezistenţă pe 1.000 m

Echipament sportiv

maximum 7 minute

3. Alergare de viteză pe 50 m

Echipament sportiv

maximum 10
secunde

4. Abdomene

Echipament sportiv

minimum 20
repetări

