ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VALEA CALUGAREASCA

TEL/FAX 0040/244/235444; 236555

E-mail: resurseumane@primariavaleacalugareasca.ro

Nr. 8039/09.03.2022

ANUNT
Avand in vedere prevederile art. 618 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, vii in~tiintam scoaterea la
concurs a unui post vacant, functie publica de executie, astfel:

- 1 post Inspector clasa I grad profesional superior- Compa1timent cadastru;
-durata normal a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;
- in data de 11 aprilie 2022, ora 11,00 va avea foe proba scrisa la sediul Primariei comunei
Valea Calugareasca, str. Mihai Viteazul, nr. 193, judetul Prahova;
Organizarea concursului se va face cu respectarea prevederilor art. II din Legea 203/2020
pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Conditii de participare la concurs:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, sau echivalenta in Inginerie Geodezica
- specialitatea Masuratori terestre si cadastru;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - 7 ani;
Poate participa la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante persoana care
indepline~te urmatoarele conditii, prevazute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:
a) are cetatenia romana ~i domiciliul in Romania;
b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani lmpliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se
face de catre medicul de familie;
f) lndepline~te conditiile de studii ~i vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei
pub lice;
g) lndepHne~te conditiile specifice, conform fi~ei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra
autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care lmpiedica lnraptuirea justitiei,
infractiuni de fals ori a unei infractiuni savar~ite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei publice, cu exceptia situatiei In care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in
executarea careia a savar~it fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru
motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de · legislatia
specifica.

Acte necesare la dosar:
Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G. nr.
~i dezvoltarea carierei functionarilor publici,
cu modificarile ~i completarile ulterioare:
a) formularu l de inscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, ce11ificatelor ~i altor documente care atesta efectuarea unor
specializari ~i perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul adm inistratiei publice,
management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
t) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 lun i anterior
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului ;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazu l functi ilor
publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efo11 fizic
~i se testeaza prin proba suplimentara;
h) cazierul judiciar;
i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator
al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile se prezinta legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut
la al in. ( I) lit. c), care se poate transmite ~i in format electronic, la adresa de e-mail mentionata ca adresa
de contact;
Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. in acest caz, candidatul
declarat admis la selectia dosarelor ~i care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea
informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul
de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfa~urarii concursului, dar nu mai tarziu de
data ~i ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea

Concursul consta in 3 etape succesive:
•

Selectia dosarelor de lnscriere;

•
•

Proba scrisa;
Interviul.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
• Depunerea dosarelor se face in termen de maxim 20 de zile de la data publicarii anuntului pe
site ~i la avizierul institutiei, respectiv in perioada 09 martie - 28 martie 2022, la sediul
U.A.T. Comuna Valea Calugareasca, sat Valea Calugareasca, str. Mihai Viteazul, nr: 193, tel.
0244/ 235444; - secretariatul comisiei de concurs, persoana de contact Mocanu Viorica;
• Proba scrisa se va desfii~ura in data de 11 aprilie 2022, incepand cu ora I o,oo: ·la sediul
•

Comunei Valea Calugareasca;
Interviul va avea Joe, dupa proba scrisa, la o data care va fi anuntata ulterior.

'

Bibliografia/ Tematica:
1.Constitutia Romaniei, republicata;
2.Titlul I si II ale partii a VI -a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3.0rdonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr.7/1996 -Legea cadastrului sia publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata;
5.0rdinul nr. 700/2014 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele
de cadastru si carte funciara, modificat si completat;
6.Legea nr. 165/2013 - privind masuri le pentru finalizarea procesului de restituire,
in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Romania, modificata si completata;
7 .Hotararea nr. 401 /2013 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor
preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, modificata si completata;
8.Hotararea nr. 890/2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile
si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a
proprietarilor, modificata si completata;
9.Legea nr. 18/199 1 - Legea fondului funciar, republicata, modificata si completata;
Atributiile prevazute In fi~a postului, precum ~i alte date necesare desra~urarii concursului se afi~eaza
pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice organizatoare, la sectiunea special creata In acest
scop.
Persoana de contact: Mocanu Viorica - inspector clasa I grad profesional superior in cadrul
Compartimentului resurse umane.
Tel. 0764967077
Fax. 0244/235444
E-mail . resurseumane@primariavaleacalugareasca.ro

