
             R O M A N I A 
       JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA TARGSORU VECHI 
            P R I M A R I A 

 
 NR.15269/3.12.2020 

 
 
 

ANUNT CONCURS RECRUTARE  
POST- Referent clasa III, grad profesional Superior, functie publica de executie in cadrul                                 

Biroului Agricol si Cadastru al  Comunei Tirgsoru Vechi; 

 
 
 Comuna Targșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de 8.01.2021, ora 
10:00  (proba scrisă) și 12.01.2021 ( interviu), ora 10,00, la sediul primariei pentru ocuparea 
următoarei funcţii publice vacante de execuție:  

     referent superior -  Biroul Agricol si Cadastru al  Comunei Tirgsoru Vechi 

- Durata normala a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana 
Condiții de participare: 

- condiţiile generale, prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019; 
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. 
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre 
medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul 
unitatilor specializate acreditate in conditiile legii; 
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru 
ocuparea functiei publice; 
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei 
publice; 
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care 
impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite 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 savarsit 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; 
 i) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de 
legislatia specifica. 
condiţiile specifice 
- studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat 
 Vechime minima in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice – 7ani 

 



Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi etaj 2 camera 
27 - Serviciul Juridic Resurse Umane si Secretariat, din comuna Targșoru Vechi, satul 
Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul Prahova,în termen de 20 zile de la data publicării 
7.12.2020 
Relații la telefon 0244/482291, int.108; fax 0244/482555. 
Data publicarii 7.12.2020 
Ultima zi de depunere a dosarelor 28.12.2020 
 
 
 
 
 
Atributii : 
 
1. Intocmeste, tine la zi si centralizeaza datele din registrele agricole, potrivit prevederilor 
legale, viziteaza gospodariile locuitorilor comunei in vederea completarii registrelor agricole la 
termenele stabilite de lege si opereaza modificarile survenite periodic; 
2. Raporteaza date din registrul agricol si intocmeste A.G.R. anuale (situatii statistice ) si 
centralizarea pe ani a registrelui agricol; 
3. Urmareste impreuna cu consilierul cu probleme agricole si cu specialistii de la Directia 
Agricola, modul de folosire al terenului de catre proprietari si asociatiile cu profil agricol, 
informand primarul cu privire la cazurile depistate pentru luarea masurilor cuvenite; 
4. Intocmeste documentatia care sta la baza emiterii titlurilor de proprietate si a punerii in 
posesie definitiva cu terenurile detinute, conform prevederilor legilor fondului funciar; 
5. Efectueaza deplasari pe teren impreuna cu ceilalti specialisti agricoli in vederea rezolvarii 
litigiilor pe probleme de fond funciar; 
6. Intocmeste si tine evidenta atestatelor de producator agricol pe baza datelor inscrise in 
registrul agricol si a declaratiei producatorului agricol prin intocmirea proceselor verbale; 
7. Intocmeste si tine evidenta biletelor de proprietate a animalelor, urmareste operarea 
intrarilor si iesirilor de animale; 
8. Inregistreaza si opereaza actele de vanzare-cumparare si tine evidenta actelor doveditoare 
deschiderii rolului agricol; 
9. Intocmeste adeverinte de rol si certificate de instrainare; 
10. Participa la activitatea de masurare, parcelare, delimitare a tarlalelor si parcelelor aflate pe 
teritoriul administrativ al comunei; 
11. Descarca in registrul agricol contractele de arenda; 
12. Inregistreaza in registrul special contractele de arenda; 
13. Elibereaza adeverinte cu privire la subventia APIA persoanelor fizice si juridice; 
14. Verifica indeplinirea clauzelor contractuale privind inchirierea/concesionarea pasunilor; 
15. Raspunde intocmai de aplicarea prevederilor privind ridicarea prestigiului functionarului 
public, pastreaza secretul profesional si asigura integritatea si securitatea lucrarilor sau 
valorilor incredintate; 
16. Este obligat sa se perfectioneze continuu in activitatea pe care o desfasoara, in vederea 
reducerii timpului de executie a lucrarilor; 
17. Raspunde de solutionarea in termen a sarcinilor de serviciu repartizate; 
18. Raspunde de mentinerea integritatii si calitatii bunurilor primite in folosinta suportand 
consecintele  de ordin disciplinar si material ca urmare a folosirii necorespunzatoare; 
19. Respecta normele PSI si protectia muncii conform legislatiei in vigoare; 
20. Raspunde de continutul documentelor pe care le semneaza; 
21. Raspunde de realitatea datelor pe care le furnizeaza; 
22. Respecta Regulamentul de ordine interioara; 
23. Ca membru al Comisiei  pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a  
dezvoltarii sistemului de control intern managerial indeplineste urmatoarele atributii: 



a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de 
către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din 
atribuţiile compartimentului respectiv;  
b) identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină 
riscurile în limite acceptabile;  
c) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului 
(evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică 
neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);  
d) informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor 
acţiuni derulate în cadrul compartimentului; 
e) participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru 
constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite; 
f) în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o 
conduce pentru participarea la şedinţe; 
g) asigură aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a 
informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului 
de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl 
conduce.  
24.Indeplineste orice alte sarcini stabilite de primar, viceprimar si secretar, in conformitate cu    
prevederile legale. 
25. Indeplineste procedurile prevazute de Sistemul de control intern managerial la nivelul 
institutiei. 
26. Indeplineste procedurile prevazute de GDPR la nivelul institutiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

CONCURS RECRUTARE  
REFERENT SUPERIOR - BIROUL AGRICOL SI CADASTRU 

 
 
 

1. OUG nr. 57 /2019 Privind Codul administrativ: 
2. Constitutia Romaniei  
3.Ordonanta Guvernului nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol aprobata prin Legea 

nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Hotararea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru 

perioada 2015-2019. 
5. Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementarea a pietei produselor 

din sectorul agricol cu modificarile si completarile ulterioare; 
7. Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 

terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si 
privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 8. Legea 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 cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea nr.  7/1996 – Legea cadastrului  şi  a  publicității  imobiliare,  republicată,  cu  
modificările  şi  completările ulterioare; 

10. Ordinul comun al ministrului agriculturii,padurilor si dezvoltarii rurale si ministrului 
adminiatratiei si internelor nr 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol; 

11. ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare; 

 
 12. LEGEA Nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi 
 
 
Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere 

toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor 
de concurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS: 
 

a) formularul de înscriere;  
 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
 
c) copia actului de identitate; 
 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
 
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată – numar pagini;  
 
f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 
 
g) cazierul judiciar; 
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia; 
 
i) 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

 
 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 actualizată) 

 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 

PRIMĂRIA COMUNEI TARGSORU VECHI 
 

Funcția publică solicitată: 
Data organizării concursului: 
Numele și prenumele candidatului: 
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): 
    Adresa: 
    E-mail: 
    Telefon: 
    Fax: 
Studii generale și de specialitate: 
Studii medii liceale sau postliceale: 

Instituția Perioada Diploma obținută 
                                                                                                                                                                                                      
   
Studii superioare de scurtă durată: 

Instituția Perioada Diploma obținută 
   
   
Studii superioare de lungă durată 

Instituția Perioada Diploma obținută 
   
   
Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

Instituția Perioada Diploma obținută 
   
   
Alte tipuri de studii: 

Instituția Perioada Diploma obținută 
   
   
Limbi străine1): 

Limba Scris Citit Vorbit 
    
    
    
Cunoștințe operare calculator2): 
 
 
Cariera profesională3): 

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele 



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

Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon 
    
    
Declarații pe propria răspundere6) 
Subsemnatul/a, ................................, legitimat/ă cu CI/BI, seria ..............., numărul 
................, eliberat/ă de ...................................... la data de  ........................., 
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe 
propria răspundere că: 
- mi-a fost              [ ] interzis dreptul de a ocupa o funcția publică sau de a exercita profesia   
- nu mi-a fost          [ ] ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile 
legii. 
 
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în 
ultimii 3 ani: 
- am fost                [ ]    destituit/ă dintr-o funcție publică, 
- nu am fost           [ ] 
        și/sau 
- mi-a încetat         [ ]   contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 
- nu mi-a încetat    [ ] 
 
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 
- am fost                 [ ]  lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile  
- nu am fost            [ ]  prevăzute de  legislația specifică. 7)                                            
    
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal8), declar următoarele: 
- îmi exprim consimțământul      [ ]cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor,  
- nu îmi exprim consimțământul [ ]inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii                                     
                                                         atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor 
                                                         comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului,        
                                                         în format electronic; 
- îmi exprim consimțământul         [ ] ca instituția organizatoare a concursului să solicite  
- nu îmi exprim consimțământul    [ ] organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe              
                                                             cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot  
                                                             reveni oricând asupra consimțământului acordsat prin   
                                                             prezenta; 
- îmi exprim consimțământul         [ ] ca instituția organizatoare a concursului să solicite  



- nu îmi exprim consimțământul    [ ] Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de  
                                                             pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului             
                                                             de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând       
                                                             că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat  
                                                             prin prezenta;*) 
 
- îmi exprim consimțământul         [ ] cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter  
- nu îmi exprim consimțământul    [ ] personal în scopuri statistice și de cercetare; 
 
- îmi exprim consimțământul         [ ] să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de  
- nu îmi exprim consimțământul    [ ] informare și promovare cu privire la activitatea                
                                                             instituției organizatoare a concursului și la domeniul   
                                                             funcției publice. 
 
 

 
 Cunoscând prevederile art. 328 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar 
pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 
 
 Data .......................................... 
 
 Semnătura ................................ 
_________________________ 
 *) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice 
de conducere vacante. 

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate 
corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor 
„utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”. 
 2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru 
care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte 
documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe. 
 3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și 
anterioară. 
 4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de 
activitate, dacă este cazul. 
 5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon. 
 6) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării. 
 7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de 
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică. 
 8) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va 
fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular. 
 

 

   


