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COMUNA POIANA CAMPINA

Nr. 795/ /t a. z-ta

ANUNT

Comuna Poiana-CAmpina, Judelul Prahova, persoand juridici cu sediul in comuna
Poiana-Cdmpina, sat Poiana-Cdmpina, nr. 462, organizeazd concurs de recrutare pentru
ocuparea pe duratd nedeterminatd a funcfiei publice de execulie vacante de CONSILIER,
clasa l, grad profes;ional superior in cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru,
Mediu din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana-CAmpina.

o Probele sterbilite pentru concurs sunt:
- Seleclier dosarelor;
- Proba s;crisd:
- lnterviul.

1. GONDITII GENERALE de participare la concurs: prevdzute de art.54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republica6(2'), cu modificdrile si completdrile
ulterioare, respectiv:

a) cetdtenia ro,mAnd gi domiciliulTn RomAnia;
b) cunoagterea limbii romAne, scris gi vorbit;
c) vArsta de minimum 18 ani Tmplinili;
d) capacitate deplind de exerciliu;
e) stare de sdndtate corespunzdtoare func[iei publice pentru care candideazd, atestatd

pe bazd de examen rnedical de specialitate;
f) indeplinirea condiliilor de studii prevdzute de lege pentru functia publicd;
g) indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost r:ondamnaVd pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra

statului sau contra autoritdlii, infracliuni de coruplie gi de serviciu, infracliuni care Tmpiedicd
infiptuirea justiliei, infracliuni de fals ori a unei infractiuni sdvdrgite cu intenlie care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcfiei publice;

i) nu a fost destituiUd dintr-o functie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de
muncd pentru motive disciplinare in ultimiiT ani;

j) nu a desfSgurat activitate de polilie politicd, astfel cum este definitd prin lege.
2. CONDITII $PECIFICE de participare la concurs:
a) studii universitare de licenld absolvite cu diplomd respectiv studii superioare de lunga

duratd, absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd in domeniul fundamental - stiinle
inginere-sti, domeniul de licen(d - inginerie geodezicd, specializarea - mdsurdtori terestre si
cadastru, cadastru gi managementul proprietdtii; domeniul de licenld - agronomie, specializarea
- agriculturd; domeniul fundamental - matematicd gi gtiinle ale naturii, domeniul de licenfd -
gtiinla mediului, specializarea - ecologie si proteclia mediului.

b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice: minim 9 ani;
c) cunostinle de operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) Auto

CAD, operare internet - nivel mediu'
d) cunoagterea unei limbi strline de circula[ie internalionald - nivel mediu.



3. CONDITIT DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la Primiria comunei Poiana-C6mpina,

comuna Poiana-CAmpina, sat Poiana-CAmpina,nr.462, judetul Prahova, in termen de 20 de
zile de la data publicdrii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a lll-a a anunlului concursului
de recrutare.

CONCURSUL DE RECRUTARE se va desfdgura la Primdria comunei Poiana-C6mpina
in 3 etape succesive, astfel:

1. Selectia dosarelor de inscriere va avea loc in maximum 5 zile lucrdtoare de la data
expirdriitermenului de depunere a dosarelor.

2. Proba scrisd va avea loc pe data de 22.03.2016 ora 10,00;
3. lnterviul va avea loc pe data de 24.03.2016 ora 12,00.
Se pot prezenta la urmatoarea etapd numai candidatii declarati admigi la etapa

precedentd.
Toate probele concursului se vor desfdgura la Primdria comunei Poiana-Cdmpina, sat

Poiana-C6mpina, nr. 462, comuna Poiana-Cdmpina, judetul Prahova.
Dosarul de Tnscriere la concursul de recrutare trebuie si confini obligatoriu

urmitoarele documente:
1. Formularul de Tnscriere previzut Tn Anexa nr. 3 la H.G. nr. 61112008 pentru

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionaritor
publici, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

2. Copia actului de identitate;
3. Copia certificatului de nagtere;
4. Copia diplomei de studii gi a altor acte ce atesti efectuarea unor specializdri

(dacd este cazul);
5. Copia carnetului de muncd sau, dupd caz, o adeverinf5 care sd ateste vechimea

in muncd giin specialitatea studiilor necesare ocupirii functiei publice;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverintd care sd ateste starea de sdndtate corespunzitoare, eliberatd cu cel

mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului
sau de cdtre unitdti sanitare abilitate;

L Declaratie pe propria rdspundere sau adeverintd care sd ateste cd nu a
desf5gurat activitdti de polilie politicd;

L Declaralie pe propria rdspundere cd nu a fost destituiUd dintr-o functie publicd sau
nu i-a incetat contractul individual de munci pentru motive disciplinare in ultimii 7
ani;

10. Curriculum vitae;
11. Copia ultimei fige de evaluare a performanlelor profesionale individuale sau

recomandare de la ultimul loc de muncd (dupd caz).* Adeverinfa care atestd vechimea Tn muncd gi vechimea in specialitatea studiilor
dobAndite dupd data de 1 ianuarie 2011 trebuie sd respecte formatul standard aprobat prin
Ordinul Presedintelui ANFP nr. 19212013.

* Adeverinla care atestd starea de sdndtate contine, in clar, numdrul, data, numele
emitentului 9i calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii Publice.* Copiile de pe acte se prezintd in copii legalizate sau Tnsotite de originale, care se
certificd pentru conformitate cu originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs.* Documentul prevazut la pct. 6 - cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaralie pe
propria rdspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecfia dosarelor are obligalia de
a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfdgurdrii
concursului, dar nu mai tArziu de 5 zile lucrdtoare de la data la care a fost declarat admis in
urma selectiei dosarelor, sub sanc[iunea neemiterii actului administrativ de numire.* Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidalilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autoritdtii sau instituliei publice organizatoare a concursului.



4. BIBLIOGRAFIA stabilitd pentru concurs este urmdtoarea:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, republicate(2), cu modificdrile si

completdrile ulterioare;
2. Legea nr.712004 privind Codul de conduitd a funclionarilor publici, republicatd;
3. Legea nr.21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
4. Legea fonduluii funciar nr. 1811991, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5. Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole

gi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 1811991 gi ale
Legii nr. 16911997, cu modificarile gi completdrile ulterioare

6. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribuliile gi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd
asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum gi
punerea in posesie a proprietarilor, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

7. O.G. nr. 2812048 privind registrul agricol, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
8. Ordinul nr.7341484110031372712015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a

registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019;
9. Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica gi regimul juridic al acesteia, cu

mod ificdrile gi completdrile ulterioare;
10.O.G. nr.2112A02 privind gospoddrirea localitdlilor urbane gi rurale, cu modificdrile si

completdrile ulterioare;
1 1 . O.U.G. nr. i\412013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea pajistilor

permanente gii pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. 1811991, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

12.H.G. nr. 106412013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 3412013 privind organizarea,
administrarea 9i exploatarea pajistilor permanente 9i pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar nr. 1811991, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

13.O.U.G. nr. 195/2005 privind proteclia mediului, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
l4.Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 11912014 pentru aprobarea Normelor de igiend gi

sindtate publicd privind mediul de viatd al populatiei;
15.O.G. nr. 2712002 privind reglementarea activitdlii de solulionare a petiliilor, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
Pentru toate actele normative sunt valabile doar formele actualizate.

Relalii suplimentare se pot obtine de la Primdria comunei Poiana-CAmpina, comuna
Poiana-C6mpina, sat Poiana-CAmpina, nr. 462, judetul Prahova, la telefon 0244.351367 -
persoana de contact Postolache Mihaela-Clara - lnspector Compartimentul Juridic, Relatii cu
Publicul, Resurse Umane din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Poiana-Cdmpina
sau de pe pagina de internet www.primariapoiana-campina.ro.

PRIMAR,
Moldoveanu loan-Alin


