PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI VITEAZU
Str. Principală nr.46
Tel. (004) 0241/ 767130
Judeţul Constanţa, România, cod: 907190
Fax: (004) 0241/ 767130
E-mail: primaria_mv@hotmail.

ANUNŢ
Primăria Mihai Viteazu organizează concurs de recrutare pentru
următoarea funcţie publică de execuţie :
Referent III, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism,
Cadastru, Amenajarea teritoriului si Registrul agricol.
Dosarele se pot depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul
Primăriei Mihai Viteazu până la data de 27.08.2018, ora 12.00.
Susţinerea probei scrise a concursului de recrutare a fost stabilită în data
de 12.09.2018 ora 10.00, iar susţinerea interviului a fost stabilită în data de
14.09.2018 ora 10.00, în cadrul Primăriei Mihai Viteazu.
Condiţii:
- Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 cu
modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

- Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Vechime in specialitatea studiilor – minim 6 luni;

Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele DOCUMENTE:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atestă
efectuarea unor specializări si perfectionari;
e) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul judiciar;
g) copia adeverinţei care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care sa ateste calitatea sau
lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Bibliografie:
- Constitutia Romaniei republicata;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată și
actualizată;
- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului;
- H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, actualizată.

Contestaţiile se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de 24 ore de la
afişarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisia de
contestaţii prin recorectarea testului candidatului în faţa candidatului. Rezultatul
contestaţiei este definitiv.
Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 50 puncte din totalul maxim
de 100 de puncte. Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a punctajului
total obţinut.
Candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj este considerat angajat începând cu
următoarea zi a susţinerii examenului, încheindu-se contractul de muncă pe o perioadă
nedeterminată.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Autoritatea sau instituţia publică . . . . . . . . . .
Funcţia publică solicitată:
Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs)
Adresă:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Perioada

Diploma obţinută

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:
Instituţia

Studii superioare de lungă durată:
Instituţia

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituţia

Alte tipuri de studii:

Perioada

Diploma obţinută

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Limbi străine1):
Limba

Scris

Citit

Vorbit

Instituţia/Firma

Funcţia

Principalele
responsabilităţi

Funcţia

Număr de telefon

Cunoştinţe operare calculator2):
Cariera profesională3):
Perioada

Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
Persoane de contact pentru recomandări5):
Nume

Instituţia

Declaraţii pe propria răspundere6)
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . .
eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,
cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că
în ultimii 7 ani:

- am fost
destituit(ă) dintr-o funcţie publică
- nu am fost 
şi/sau
- mi-a încetat 

contractul individual de muncă


- nu mi-a
încetat
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere
că:

- am
desfăşurat

- nu am
desfăşurat
activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Acord privind datele cu caracter personal7)
 Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter
personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comise de concurs, membrilor comisiei
de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
 Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu
scopul angajării şi, în aces: sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie
de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pol reveni oricând asupra
consimţământului acordat prin prezenta.
 Consimt ca inslituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de
pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea
promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de
instituţia organizatoare a concursului, cunoscârd că pot reveni oricând asupra
consimţământului acordat prin prezenta.
 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice
şi de cercetare.
 Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu
privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la
falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
1)

Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele
menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru
limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv,
"utilizator experimentat".
2)
Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de
programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu
informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea
respectivelor competenţe.
3)
Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională
anterioară.

4)

Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2
ani, dacă este cazul.
5)
Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
6)
Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
7)
Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi
folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de
consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau,
după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de
concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia
organizatoare a concursulu

