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ANUNŢ
Primăria Comunei Barbulesti, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea functiei
contractuale de Sef serviciu - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența, post vacant contractual, pe
perioada nedeterminata in cadrul Compartimnetului Situatii de Urgenta
Condiţii de participare la concurs:
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 specifice de participare la concurs
a ) nivelul studiilor – minim studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
b ) permis de conducere pentru categoriile B /C
c ) atestat/adeverinta absolvire curs calificare de șef serviciu voluntar pentru situații de urgenta si cadru tehnic
P.S.I. cu certificat de absolvire;
d) vechime in munca - minim 5 ani.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Barbulesti, jud. Ialomita, din str. Principala nr. 1146 ,
comuna Barbulesti, jud. Ialomița in data de 27.07.2022 ,ora 10,00 după următorul calendar :
-termen depunere dosare: 05.07.2022 -18.07.2022
-selectia dosarelor – 21. 07.2022 -ora 12.00
- proba scrisă – 27.07.2022, ora 10.00
- proba practica/interviu - 04.08.2022 , ora 10.00
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,
respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta câte un dosar de concurs care va conţine următoarele
documente:
1

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) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.
Dosarele de participare la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Barbulesti jud. Ialomita,
până la data de 18.07.2022, ora 16.00, la secretarul comisiei de concurs : GHITA GRIGORETA ALINA , tel
0243/288 500, email : primariabarbulestil@yahoo.com
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei din Barbulesti-Ialomiţa sau la telefon
0243/288500
PRIMAR ,
LITA VASILE
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