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Nr. 4947 / 01.04.2022 

 

ANUNȚ 
 
 

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROZNOV, JUDEȚUL NEAMȚ  

organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de 

Conducator autospeciala în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta; 
 

            Concursul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor în 

data de 27.04.2022,  ora 09.00 și proba interviu în data de 29.04.2022, ora 09.00 la sediul 

Primăriei Orașului Roznov, str. Tineretului, nr.663. 

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului, 

respectiv în perioada 1 aprilie 2022-  14 aprilie 2022, până la ora 16,00 la sediul Primăriei 

Orașului Roznov, județul Neamț, la Compartimentul Resurse Umane si Formare 

Profesionala,persoana de contact: Apetrei Angelica, telefon:0233/665471, e-mail: 

resurse_umane@primariaroznov.ro 

Selecție dosare: în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării  termenului de 
depunere a dosarelor de concurs, respectiv in perioada 15 aprilie 2022 – 18 aprilie 2022. 
  
             În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 

condițiile  generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 si condițiile specifice pentru 

ocuparea postului: 

• Nivelul studiilor – studii profesionale sau liceale; 

• Permis de conducere- categoria B si C ;  

• Vechime în muncă ca sofer – minimum 10 ani; 

•  Aviz psihologic; 

• Curs absolvit in meseria de pompier civil. 

 

Dosarul de concurs va contine: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate; 
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c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (acestea 

vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale cu 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfăşurării primei probe a concursului daca este declarat admis la selecţia 

dosarelor; 

f) adeverinţă medicala 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 (adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie sa conţina, 

în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

de Ministerul Sănătăţii); 

g) curriculum vitae; 

 

Anexăm: bibliografia și tematica 

 

Bibliografie concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție de Conducator 

autospeciala în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta: 
 

1. Legea nr.481/2004, republicata privind protectia civila; 

2. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

3. Legea nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor; 

4. Ordin MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordin MAI nr.75/2019, privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare 

si a serviciilor private pentru situatii de urgenta; 

6. HG nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de 

Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

 

 

 



 

Tematica: 

1. Cap.VI  Protectia populatiei si a bunurilor materiale; 

2. Cap. V Reguli de circulatie, sectiunea 1, sectiunea 2, sectiunea 3, sectiunea 4, 

sectiunea 5; 

3. Cap. II  Obligatii privind apararea impotriva incendiilor; 

4. Cap.5  Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor 

Cap.6 Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de 

incendiu 

Cap.7  Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor; 

5. Cap. II Criterii specifice pentru serviciile voluntare: sectiunea 1, sectiunea 2; 

6. Cap. IV  Semnalizarea rutiera, sectiunea 6. 

           

               Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Roznov, 

compartimentul Resurse Umane si Formare Profesionala, la nr. de telefon 0233/665471. 

 

 

 
                      Primar,                                                  Secretar general al orasului Roznov, 
 
                    Vasile PAVĂL                                                       Alina  Diana STOIAN 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                      Întocmit, Inspector Resurse Umane  
 
                                                                                                        Angelica Apetrei  
 
 
 
 

 


