ANUNȚ CONCURS
Primăria Comunei Amzacea, cu sediul în localitatea Amzacea, strada Amzacei, nr.25,
județul Constanța, cod fiscal 4707641, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Amzacea:
 1 post de ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ la Primăria
Comunei AMZACEA, Compartimentul Situații de Urgență
Condițiile generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menționat persoana care
îndeplinește următoarele condiții:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Are cetățenia română și domiciliul în România;
Cunoaște limba română, scris și vorbit;
Are vârsta minimă de 18 ani împliniți
Are capacitatea deplină de exercițiu
Este apt din punct de vedere medical și psihologic;
Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate
Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului;
Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității
i) Nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Nr.
Crt.

1.

Funcția

ȘEF SVSU – Compartimentul
Situații de Urgență

Nr.
posturi

Condiții
Condițiile de participare:
a)absolvent școală profesională/liceu (cu
diplomă de absolvire)
b)permis de conducere categoria B
c)să fie apt din punct de vedere fizic, medical și
psihologic
PRINCIPALELE ATRIBUȚII

1 post

-întocmește, actualizează și ține la zi dosarul cu
documentele de organizare, desfășurare și conducere a
activității S.V.S.U.
-coordonează întocmirea planului de evacuare în caz de
incendii și urmărește asigurarea instruirii întregului
personal asupra regulilor generale și specifice de prevenire
și stingere a incendiilor
-urmărește respectarea legislației pentru protecția muncii,
PSI în clădirea sediului administrativ
-organizează și elaborează măsurile de pază și apărarea
sediului administrativ și a patrimoniului existent în acesta
-răspunde de realizarea măsurilor pentru protecția
populației și bunurilor materiale de orice natură, împotriva
armelor de nimicire în masă, obișnuite și mijloacelor
incendiare, precum și a efectelor calamităților naturale,
incendiilor și catastrofelor de mari proporții

-răspunde de întreținerea și modernizarea punctului de
comandă comunal, de întreținerea și funcționarea
mijloacelor de alarmare din comună
-întocmește și reactualizează periodic toate documentele
necesare la nivel de comună
-participă la acțiunile organizate pentru înlăturarea
urmărilor dezastrelor
-are atribuții și răspunderi în domeniul securității și
sănătății în muncă, corespunzător funcției
-prezintă periodic consiliului local informări despre
activitatea desfășurată
-îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau acte
normative de domeniu

Concursul constă în trei etape succesive:
 selecția dosarelor;
 proba scrisă;
 proba interviu.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Amzacea, după cum urmează:
- proba scrisă 05.05.2021, ora 13.00
- proba interviu 07.05.2021, ora 13.00
Data publicării și afișării anunțului este 05.04.2021, la sediul Primăriei Comunei Amzacea
și pe pagina Primăriei www.primaria-amzacea.ro.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
a) cerere de înscriere
b) curriculum vitae – CV
c) copia actului de identitate
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să
ateste vechimea în muncă
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. (Candidatul declarat
admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului)
g) adeverința 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 unitățile sanitare abilitate
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale,
iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de
concurs.
Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, tematica și
bibliografia stabilită se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.primaria-amzacea.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Amzacea, secretar
general UAT Amzacea, dl Dima Cristian, telefon 0241819913, fax.0241819994, e-mail
secretariat@primaria-amzacea.ro, de luni până vineri între orele 9,00 – 14,00.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de ȘEF SVSU

1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul MAI nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor
publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările
ulterioare;
7. Legea nr.481/2004(r1), privind protecția civilă;
8. Ordinul 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și
acoperire a riscului și a structurii cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor;
9. Ordinul nr.1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea
activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție
civilă, cu modificările și completările ulterioare;
10. OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
12. HG nr.1579/2005 privind aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul nr.459/2019 pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea situațiilor
de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect
producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în
zona costieră;
14. Ordinul nr.712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea
salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

CALENDARUL CONCURSULUI

Nr.
Activități
Crt.
1 Publicarea anunțului
2 Depunerea dosarelor de concurs
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Selecția dosarelor
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
Depunerea contestațiilor privind rezultatele
selecției dosarelor
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
Susținerea probei scrise
Afișarea rezultatelor la proba scrisă
Depunerea contestațiilor privind rezultatele
obținute la proba scrisă
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
Susținerea interviului
Afișarea rezultatelor după susținerea interviului
Depunerea contestațiilor privind rezultatul
interviului
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
Afișarea rezultatului final al concursului
Numirea pe funcție

Data
05.04.2021
06.04-19.04.2021, ora
16.00
22.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
05.05.2021, ora 13.00
05.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
07.05.2021, ora 13.00
07.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
17.05.2021

