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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SVSU

PRIMARIA COMUNEI IASLOVAT, cu sediul in localitatea Iaslovat str. Principalanr.
577, jtdetul Suceava , organizeaza in conformitate cu prevederile HGR28612011 cu modificarile
si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de :

- Postul scos la concurs: -Un post de sef serviciu-Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgenta , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iaslovat, judetul
Suceava..

Documentele necesare completarii dosarului de concurs :

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta in termen de 10 zile lucratoare de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III, la sediul Primariei comunei Iaslovat, un
dosar care va contine urmatoarele documente:

s
- Cerere pentru participare la concurs;
- Curriculum vitae
- Copie xerox carte de identitate
- Adeverinta medicala
- Cazier judiciar-
- Copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor

Pentru participarea la concurs canditatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-au cetatenie romana, cetatenia altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului
Economic European si domiciliul in Romania.

-cunosc limba romana scris si vorbit.

-au varsta minima reglementata de prevederile legale



-au capacitate deplina de exercitiu.

-au o stare de sanatate corespunezatoare postului pentru care candideaza

-indeplinesc conditiile de studii si vechime sau alte conditii specific postului scos la concurs

-nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni.

Conditii specifice:

-studii medii liceale
I*

a

-sa posede permis de conducere categoriile B,C,E

-vechime in munca : 3 ani

Tipul probelor de concurs:

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei laslovat, judetul Suceava astfel:

-Proba scrisa in data de 2.11.2021 ,ora 10,00
-Proba interviu in data de 5.1 I.202lora 10,00

BIBLIOGRAFIA:

1. Constitutia Romaniei.
2. OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ , partea a VI a statutului
functionarilor public prevederi aplicabile personalului contractual din administratia
publica si evidenta personalului platit din fonduri publice.
3. Ordinul nr. 7512019 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind
constituirea , incadrarea si dotarea serviiiilor voluntare si a serviciilor private pentru
situa*ii de urgenta.
4. Legea nr. 30712006 privind Warurea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare
5. Legea nr. 48112004 privind protectia civila, republicata cu modificarile si
co0mpletarile ulterioare.
6. OUG nr. 2112004 privind sistemul national de management al situatiilor de
urgenla cu modificarile ci completarile ulterioare.
7. HGR nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc.
Nota.
La studierea actelor normative din bibliogafie ,candidatii vor avea in vedere toate
republicarile , modificarile si completarile intervenite pana la dataconcursului.

Calendar de desfasurare a concursului:

Data limita si ora panalacare se pot depune dosarele de concurs iZS.tO.ZOZl , ora 15,00



Datele de desfasurare a pFObe10r de concllrs:2。 11.2021,ora 10 prOba scrisa si 5。 11.2021,ora
10,00,interviul.

Relat五 suplimentare la sediul Primariei cOmunei las10vat,judetuI Suceava,la nr.

telefon:0230418219,fax 0230418090。
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