
ANUNŢ 

privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie 
consilier clasa 1 gradul superior, post vacant În Compartimentul fond funciar, 
consiliere agricolă, registrul agricol, din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov 

Primăria comunei Vama Buzăului organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie 
consilier clasa 1 gradul superior. 

Proba scrisă se va desfăşura la data de 28 ianuarie 2019, ora 10,00. 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, 
judeţul Braşov. 

Condiţii de participare: 
a) Condiţii generale: 
-cetăţenie română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română scris şi vorbit; 
-are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
- să nu fi avut condamnări, 
-să nu îi fi încetat raporturile de serviciu 1 raporturile de muncă pe motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
-să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică. 

b) Condiţii specifice: 
- studii superioare într-unul din domeniile agricultură, zootehnie, geodezie-măsurători terestre şi 

cadastru absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite. 

- cunoştinţe operare PC : Word, Excel, Power Point şi Internet- nivel mediu. 

Dosarul de concurs va contine: 
-formularul de înscriere (anexa 3 la H G 611/ 2008), completat şi semnat; 
- actul de identitate şi copie xerox a acestuia; 
- certificatele de stare civila şi copii xerox ale acestora; 
-documentele care atesta nivelul si specialitatea studiilor, originale si copii xerox ale acestora; 
- copie a carnetului de munca şi/sau adeverinţa care să ateste vechimea în muncă; 
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie 

al candidatului, în formatul standad stabilit de Ministerul Sănătăţii publice; 
- certificatul de cazier judiciar; 
-curriculum vitae, modelul comun european; 
-declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu a făcut poliţie politică. 

Dosarele se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, judetul Braşov. 
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Bibliografia propusa pentru concurs: 
- pentru proba scrisă: 

1. Constituţia României; 
2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările 

şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol; 
6. 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; 

7. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 

8. Legea nr. 18/1991 (*republicată*) fondului funciar; 
9. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol. 

-pentru interviu ( pentru candidaţii care vor fi declaraţi admişi după proba scrisă ): 
-criterii de evaluare: 

1. abilităţile de comunicare; 
2. capacitatea de analiză şi sinteză; 
3. abilităţile impuse de funcţie; 
4. motivaţia candidatului; 
5. comportamentul în situaţiile de criză 

Relaţii suplimentare -la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, telefon 0268 288505 . 

Întocmit, 
Claudia-Ramona LĂPĂZAN 

Jfor())_; 

SECRETAR, 
Adrian Constantin GĂI N 
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