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Nr. 5623/20.06.2022 

 

ANUNŢ 
 

În temeiul prevederilor  art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  
 

PRIMĂRIA COMUNEI ȚIȚEȘTI 

 
cu sediul în localitatea Țițești, județul Argeș 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de  inspector, 

clasa I, grad profesional debutant , în cadrul Compartimentului Agricol , astfel: 

Data desfăşurării concursului:   

                      - proba scrisă în data de 20.07.2022 , ora 10.00; 

                      - proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. 

              

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din localitatea Țițești, județul Argeș, în 

perioada  20.06.2022-11.07.2022, ora 14:00, inclusiv. 

 

 

Relaţii suplimentare la secretarul  comisiei de concurs, doamna Greab Elena Cristina , 

secretar general, clasa I, tel./fax 0248/299012 și adresă e-mail: primaria.titesti@yahoo.com 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA  

UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE 

 
Perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 

ore/zi, 40 ore/săptămână;   

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

• are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

• are capacitate deplină de exerciţiu; 

• este apt din punct de vedere medical sa exercite o funcție publică;Atestarea stării de sănătate se face 

pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 

• îndeplineşte condiţiile de studii si vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

• îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infractiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
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funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 

• nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea careia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii; 

• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

• nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația 

specifică. 

 

Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare sunt: 

 

   Studii: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 

administratie publica 

    Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este cazul  

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie 

vacante: 

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   

2) curriculum vitae, modelul comun european;   

3) copia actului de identitate;   

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;   

5) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau 

de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în 

specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;   

6) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției 

sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr.2D la H.G. nr.611/2008;   

7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   

8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;   

9) cazierul judiciar;   

10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente 

similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul 

legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea 

studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății. 

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă 

starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 

condițiile legii.  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
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Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 

târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct 

de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit 

legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.   

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în 

termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele 

necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. 

Bibliografia: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările și completările ulterioare; Partea III(titlul I - titlul V), Partea VI(titlul I și titlul 

II); 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor  

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

9. H.G.R. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

10. Legea nr.18/1991, privind fondul funciar; 

11. Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991; 

12. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere; 

13. H.G.R. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atribuţiilor şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor; 

14. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România; 

15. H.G.R. nr.401/2013 de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 

Tematica 

           Constituția României, republicată 

            Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

Partea a III-a Titlul I – Titlul V  

- Titlul I - Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale; 

- Titlul II – Descentralizarea 

- Titlul III - Regimul general al autonomiei locale 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224835
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224835
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
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- Titlul IV - Unităţile administrativ-teritoriale în România 

- Titlul V -  Autorităţile administraţiei publice locale 

- partea a VI-a- titlul I si II – Statutul functionarilor publici art.365-368 si 369-art.537 

  Partea a VI-a   

- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual 

din administrația public (art.368) 

- Prerogative de putere public (art.370) 

- Principiile care stau la baza exercitării funcției publice (art.373) 

- Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici (art.383-art.393) 

- Drepturile funcţionarilor publici (art.412-art.429) 

- Îndatoririle funcţionarilor publici (art.430-art.450) 

- Recrutarea funcţionarilor publici (art.464-art.472) 

- Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici (art.490-art.501) 

- Modificarea raportului de serviciu (art.502-art.511) 

- Suspendarea raportului de serviciu (art.512- art.515) 

- Încetarea raporturilor de serviciu (art.516-art.527) 

Ordonanţă nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare**) cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Principii si definitii (art.1-art.5) 

 - Dispozitii speciale (art.6-art.25) 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Dispozitii generale (art.1-art.6) 

- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii (art.7-art.13) 

- Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la 

cultura si la informare (art.14-art.20)  

- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la 

luarea deciziei (art.21-art.22) 

- Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse intre Femei si Barbati (art.23-art.29) 

- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de sex 

(art.30- art.35) 

          Ordinul nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

          H.G.R. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

          Legea nr.18/1991, privind fondul funciar; 

          Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991; 

          Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere; 

          H.G.R. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atribuţiilor şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor; 

Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224835
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224835
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
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H.G.R. nr.401/2013 de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în 

mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

 

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare 

desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice 

organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop. 

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a desemna câte un reprezentant pentru a 

participa în cadrul comisiei de concurs și cea de soluționare a contestațiilor potrivit art. 618 

alin. (5) și (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

 

 

 

 

 

        PRIMAR                                                                                   

SAVU GHEORGHE                                                                  Secretar general 

                                                                                                  Greab Elena Cristina 

 

 

 

 

 

 


