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Cerințe pentru participanții la concursul organizat pentru  

ocuparea unui post de “AGENT SALVARE ” (pompier) pe perioadă nedeterminată 

 

 

 

 

DOSARUL de înscriere trebuie să cuprindă: 

- cerere de intenție; 

- formular verificări antecedente, Anexa nr. 1 la ”Precizări privind modul de 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul R.A. 

Aeroportul Satu Mare”; 

- currículum vitae; 

-    adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că sunteți clinic sănătoși; 

- aviz psihologic; 

- certificat de cazier judiciar, fără antecedente penale; 

- diplomă de studii (copie); 

- act de identitate (copie); 

- certificat de naștere (copie); 

- certificat de căsătorie (copie), dacă este cazul; 

- carnet de muncă (copie), sau după caz, adeverință sau alte documente care să ateste 

vechimea în muncă, meserie și/sau în specialitatea studiilor (extras Revisal); 

- livret militar (copie), dacă este cazul; 

- certificat de calificare în meseria de pompier/atestat de pompier (copie); 

- Declarație pe proprie răspundere – Anexa nr. 2 la ”Precizări privind modul de 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul R.A. 

Aeroportul Satu Mare”. 

 

 

 CERINȚE: 

 

- Studii medii sau școală profesională; 

- Să dețină certificat de calificare în meseria de pompier, sau stagiul militar satisfăcut la 

o unitate militară de pompieri sau posedă certificate de calificare eliberate de unitatea 

militară de profil/formatori autorizați, atestat de pompier; 

- Conditie fízică bună; 

- Să aibă cunostințe de limba engleză nivel mediu.  

 

Bibliografía pentru concurs: 

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- PIAC – AD – IPAD, capitolul 1 si 6; 

-   Anexa nr.1 la Hotărârea  nr. 243/2008 adoptată în ședința Consiliului Județean Satu 

Mare din 15.12.2008 -  “Reguli și  dispoziții privind prevenirea situațiilor de urgență 

pentru domeniul public și privat din județul Satu Mare” (de la art.522 până la art.558) – o 

gasiti pe internet prin introducerea in browser a urmatorului link: 

http://cjsm.ro/legislativ/hotarari/hotarari/  



 

PROBE DE CONCURS pentru ocuparea postului: 

  

1. proba sportivă si proba practică eliminatorie. 

2. proba scrisă de verificare a cunostințelor teoretice si proba scrisă de verificare a 

cunoștințelor de limba engleză. 

3. interviul. 

 

 

Modul de desfășurare a concursului de angajare este detaliat în ”Precizări privind modul 

de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul R.A. 

Aeroportul Satu Mare”. 

 

 

 

            

 


