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                                                                                       AFISAT 20.03.2022 
                                                                              ANUNT, 

                

                                    
         Avand in vedere prevederile art.618 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu 

modificarile si completarile ulterioare,va instiintam ca Primaria Comunei Ceptura   organizeaza concurs de 

recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie  vacante de inspector,clasa I,grad profesional 

asistent din cadrul Compartimentului Agricol-Cadastru  de la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ceptura, judetul Prahova,astfel: 
 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA  

UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE  VACANTE 

 

Inspector , clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar-Contabil: 1 post vacant; 

- perioada de ocupare determinată, 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 

Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare, cu exceptia conditiei de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare 

psihologică; 

- studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă ; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 ani.  

  

 Data desfăşurării concursului:   

                      - proba scrisă în data de 24.04.2023, ora 10.20; 

                       -proba interviu  se va sustine in data de 26.04.2022,ora 10°° ;In cazul in care nu 

sunt depuse contestatii la proba scrisa ,data si ora sustinerii interviului pot fi modificate  la 

solicitarea candidatilor consemnate in scris si cu acordul comisiei de concurs,la acesta proba vor 

participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa ; 

        

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Primaria Comuna Ceptura,nr.266,judetul 

Prahova in termen de maxim 20 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a 

Primariei Comunei Ceptura,judetul Prahova si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 

in perioada 20.03.2023-10.04.2023, inclusiv.Perioada selectie dosare concurs :in termen de 

maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere al dosarelor ; Perioada 

depunere contestatie la selectie :in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului 

selectiei dosarelor ;Perioada solutionare contestatii la selectie in termen de maximum 24 de ore 

de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ; 

        



Telefon/fax 0244445002, interior 104, persoană de contact ,Gheorghe Alexandru-Mihalache-

secretar general comuna,e-mail-secretar@comunaceptura.ro. 

           

( Publicitatea examenului se va asigura în data de 20.03.2023) 

 

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

temporar 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 administratiei publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării functiei publice, după caz, în situatia în care diploma de absolvire sau 

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

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

modificările si completările ulterioare; 

6) copia carnetului de muncă si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/functiei 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) declaratia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calitătii de lucrător al Securitătii sau colaborator al 

acesteia, în conditiile prevăzute de legislatia 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. 

Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătătii.  

            Pentru candidatii cu dizabilităti, în situatia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinta 

care atestă starea de sănătate trebuie însotită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 

hándicap. Copiile prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 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. 

 



BIBLIOGRAFIE stabilita in vederea desfasurarii concursului de recrutare pentru ocuparea postului 

aferent functiei publice de executie  vacante de Inspector,clasa I,grad profesional asistent din 

cadrul Compartimentului   Agricol-Cadastru ,din aparatul de specialitate  al primarului Comunei 

Ceptura,Judetul Prahova: 

1.Constituţia României, republicată; 

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordonanta nr.28//27.08.2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar,republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7.Ordonanta de urgenta nr.34/23.04.2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

TEMATICA stabilita in vederea desfasurarii concursului de recrutare pentru ocuparea postului 

aferent functiei publice de executie vacante de Inspector,clasa I,grad profesional asistent  din 

cadrul Compartimentului   Agricol-Cadastru,din aparatul de specialitate  al primarului Comunei 

Ceptura,Judetul Prahova: 
 

1. Constituţia României, republicată 

    -drepturiel,libertatile si indatoririle fundamnetale: 

    -administratia publica locala; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

    -capitolul I:Principii si definitii; 

    -capitolul II-Dispozitii speciale,Sectiunea I:egalitatea in activitatea economica si in materie de 

angajare si profesie,sectiunea II;accesul la serviciile publice administrative si juridice,de 

sanatate,la alte servicii,bunuri si facilitati;  

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

    -capitolul II:egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii; 

    -capitolul III:egalitatea de sanse si tratament in ceea ce priveste accesul la educatie,la 

sanatate,la cultura si informare; 

4.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare in integralitate; 

5. Ordonanta nr.28//27.08.2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare: 

   -capitolul I,II,III; 

6. Legea nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar,republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

   -capitolul nr.II,III,VII; 

7.Ordonanta de urgenta nr.34/23.04.2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,cu 

modificarile si completarile ulterioare-in integralitate;; 

 

 

 

 


