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A N U N Ț 
    
 
     ,,Primăria orașului Pogoanele, județul Buzău, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de pompier, în cadrul 
compartimentului pentru situații de urgență, după cum urmează: 
 
 - 10.01.2023 ora 1000 – proba scrisă 
            - 16.01.2023 ora 1300 –proba interviu.  
   
  Probele stabilite: proba scrisă și proba interviu. 
  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
 
  Condiții de desfășurare a concursului: 
   - publicarea concursului - 16 decembrie 2022; 
   - depunerea dosarelor – se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv, până la data de 30 decembrie 2022; 
   - selectarea dosarelor va avea loc în data de 03 ianuarie 2023; 

  - depunerea contestațiilor – candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 
de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor: 
  - soluționarea contestațiilor – în termen de maximum 24 de ore de la expirarea  termenului de 
depunere a contestaţiilor. 

    - proba scrisă va avea loc în data de data 10 ianuarie 2023, ora 1000 la sediul Primăriei orașului 
Pogoanele din strada Unirii,nr.18,oraș Pogoanele, județul Buzău; 

   - candidații declarați admiși la proba scrisă, se vor prezenta la proba interviu organizat în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
  
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de 
Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare și cerințele 
specifice prevăzute la art. 542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

    a).are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 



    d) 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; 
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 
contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 
contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; 
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 
pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 
ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute de Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane 
sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare. 
 
 2. Condiții specific necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale: 

• permis auto categoria B,C.; 
• studii medii sau școală profesională; 
• cursuri în domeniul PSI. 

 
Condiții de vechime – 2 ani. 
  
3.  Acte necesare înscrierii la concurs: 
   a)  formular de înscriere la concurs; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 
termen de valabilitate; 
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 
după caz; 
    d) copiile documentelor care atestă 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; 
    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului; 
    h) curriculum vitae, model comun european. 
 
      Nota : candidații vor depune copii de pe actele specificate mai sus în copii xerox, dar la 
momentul depunerii dosarului vor avea asupra lor și originalele in vederea certificării pentru 
conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate. 
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   6.  Ordin nr.160 /2007, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

7. Ordin nr.166/2010, pentru  aprobarea  Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente; 
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Tematica: 
1. Constituția României, republicată. 
- drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 
- administrația publică locală 
2. Titlul I si II ale parții a VI-a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 
- principii aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din administrația 

publică; 
3. O.G. nr. 137 / 2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
- principii și definiții; 
- dispoziții speciale 
4. Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; 
- egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la 

cultură și la informare; 
- egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la 

luarea deciziei; 
- soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
6.  Ordin nr.160 /2007, pentru aprobarea Regulamentului de planificare,organizare, desfăşurare şi 
finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă; 
               - Formele activităţii de prevenire; 
    - Scopurile activităţii de prevenire; 
    - Principiile activității de prevenire; 
  - Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă;  - 
             -   Servicii private 
 
  7 . Ordin nr.166/2010, pentru  aprobarea  Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente; 

- spaţii de arhivare şi magazii din clădiri civile; 
- spaţiile destinate parcării şi garării autovehiculelor; 
- Spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clădiri civile; 
- Căi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri; 

            - Dotarea cu stingătoare de incendiu; 
 
8. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor. 

- Dispoziţii generale; 
- Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Obligaţiile consiliului local şi ale primarului; 
- Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului. 

 
9.   Ordin nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 
 - Organizarea apărării împotriva incendiilor; 
 -Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind apărarea împotriva incendiilor;   
 - organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă; 
 - limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor incendiului în 
interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu. 
 
 

 
 

  Primar, 
     
                               Ing. Florin Dumitrașcu  
                                         
 
 


