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PRIMĂRIA COMUNEI RUŞEŢU 
 

 
 

ANUNŢ  CONCURS 
 
 
I. Primăria comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, organizează concurs pentru 

ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de șofer 
(autospeciala stins incendii) la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Rușețu 

 
-//- 
 

II. CONŢINUTUL DOSARULUI 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Ruşeţu; 

     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în 
funcția de șofer, categoriile ”B” și ”CE”, sau, după caz, livretul militar care să ateste 
satisfacerea stagiului militar la o unitate de pompieri, 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 can didatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; 
    g) curriculum vitae; 
 h) recomandare de la ultimul loc de muncă.  
     
  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 alin. (1) lit. e), 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 alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
   

Documentele se depun la registratura generală a Primăriei, zilnic, de luni până 
vineri, între  orele 8,00 – 16,00. 
 Prima zi de depunere a dosarelor: 12.05.2020 
 Ultima zi de depunere a dosarelor: 25.05.2020, ora 16,00. 
 Persoană de contact: DINU GABRIEL, secretarul general al comunei Ruşeţu, 
tel. 0238 733 104. 

-//- 
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III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

1. Condiţii generale:  
La concurs poate participa persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

     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. 

 
2. Condiţii specifice  
 

 a) posedă permis auto categoriile B, CE; 
 b)  vechime în muncă: minim 2 (doi) ani în funcţia de şofer categoria ”CE”, sau 

stagiul militar efectuat la o unitate de pompieri; 
  c) studii generale și școală profesională în domeniul mecanic. 

-//- 
 
 
 

IV. TIPUL PROBELOR DE CONCURS 
1. Proba scrisă, se va desfăşura la data de 02.06.2020, începând cu orele 

10:00,  
2. Proba practică, se va desfășura la data de 02.06.2020, începând cu 

orele  13:00 
3.  Proba interviu de va desfăşura la data de 04.06.2020, ora 11:00. 
 
Proba scrisă și proba interviu se vor desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului 

local al comunei Ruşeţu, situată în clădirea Primăriei din str. 1 Decembrie 1918, nr.33, 
sat Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău. 

 
-//- 
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1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, Capitolul II - Norme generale de conduită 
profesională a personalului contractual; 

2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3. Legea  nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
-//- 

 
 
V. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

 
Nr. 
Crt. 

Termen de 
realizare 

Descrierea activităţii Modalitatea de 
realizare 

Cadrul legislative 

1. 11.05.2020 Publicitatea concursului 

Publicarea în Monitorul 
oficial al României, 

Partea a III-a, într-un 
cotidian de largă 

circulaţie, precum şi la 
sediul instituţiei şi  pe 

pagina de internet 

Art.7 alin.(1) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

2. 
12.05.2020 - 
25.05.2020  
ora 16,00 

Depunerea dosarelor de 
înscriere la concurs 

Cerere de înscriere 
însoţită de documentele 

solicitate 

Art.19 alin.(1) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

3. 11.05.2020 

Constituirea Comsiei de 
concurs şi a Comisiei de 

soluţionare a 
contestaţiilor 

Dispoziţie a Primarului 

Art.8 din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

4. 
 

27.05.2020 
 

Selecţia dosarelor. Proces – verbal al 
Comisiei de concurs. 

Art.19 alin.(2) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

5. 
28.05.2020, 
ora 16,00 

 

Afişarea rezultatului 
selecţiei dosarelor 

Afişare la sediul 
primăriei şi pe pagina 

de internet cu 
menţiunea « admis » 

sau « respins » 

Art.20  din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.268/2011 

6. 29.05.2020,  
ora 16,00 

Formularea de 
contestaţii cu privire la 

rezultatul selecţiei 
dosarelor 

Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

7. 01.06.2020,  
ora 16,00 

Soluţionarea 
contestaţiilor formulate 

faţă de rezultatul 
selecţiei dosarelor 

Comisia, în scris 

Art.32 alin.(1) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

8. 02.06.2020,  
ora 10,00 Proba scrisă 

Candidaţii declaraţi 
admişi la selecţia 

dosarelor 

Art.18 alin.(1) lit.b) 
şi art.21 din 

Regulamentul 
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aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

9. 02.06.2020, 
ora 13,00 Proba practică 

Candidaţii declaraţi 
admişi la selecţia 

dosarelor 

Art.18 alin.(1) lit.b) 
şi art.22 din 

Regulamentul 
aprobat prin H.G. 

nr.286/2011 

10. 02.06.2020,  
ora 16,00 

Afişarea rezultatelor la 
proba scrisă și la proba 

practică 

Comisia de concurs, 
prin afişare, la sediul 
Primăriei şi pe pagina 

de internet 

Art.30 alin.(3) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

11. 03.06.2020,  
ora 10,00 

Formularea de 
contestaţii cu privire la 
rezultatul probei scrise 
și/sau probei practice 

Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

12. 03.06.2020,  
ora 16,00 

Soluţionarea 
contestaţiilor formulate 
faţă de rezultatul probei 

scrise și/sau probei 
practice 

Comisia, în scris 

Art.32 alin.(2) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

13. 04.06.2020,  
ora 11,00 Interviul Comisia de concurs, în 

baza planului interviului 

Art.29 din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

14. 
04.06.2020, 
ora 16,00  

 

 
Afişarea rezultatului 

interviului 
 

Comisia de concurs 

Art.30 alin.(3) 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

15. 05.06.2020,  
ora 16,00 

Formularea de 
contestaţii cu privire la 

rezultatul probei interviu 
Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

16. 08.06.2020,  
ora 16,00 

Soluţionarea 
contestaţiilor formulate 

faţă de rezultatul 
interviului 

Comisia, în scris 

Art.32 alin.(2) din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

17. 08.06.2020,  
ora 16,00 

Întocmirea raportului 
final al concursului Comisia de concurs 

Art.30 alin.(7)din 
Regulamentul 

aprobat prin H.G. 
nr.286/2011 

 
 

PRIMAR, 
Florin Snae 

 


