
A N U N Ţ ! 

 

Primăria Orașului Ciacova organizează în data de 24.08.2022 ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Ciacova, str. P-ța Cetății nr. 8, 

concurs pentru ocuparea funcției de inspector Cl. I Grad profesional debutant, funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Registru 

Agricol, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de   8 ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Orașului Ciacova, Compartiment Resurse Umane, din data de 22.07.2022 până la data de 

10.08.2022 și trebuie să cuprindă următoarele documente: 

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

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 

e) copia carnetului de munca 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; 

f)   copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este 

necesara îndeplinirea unor condiții specifice care implica efort fizic și se testează prin proba suplimentară (Adeverința care atestă starea de 

sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. 

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atesta starea de sănătate trebuie însoțită de copia 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii, de legislația specifică); 

g) cazierul judiciar; 

h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia.  

i)  declarația 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.  

 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: 

1. studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești sau științe administrative; 

2. fără vechime; 

Bibliografie : 

1. Constituția României nr. 1/2003 (r) privind cu modificările si completările ulterioare; 

2. Titlu I și II ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 (r) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

5. Ordonanța nr. 28/2008  privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. O.A.P. nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024; 

7. Legea nr. 16/1996 privind arhivele naționale (r1);  

 

 



 

 

Atribuțiile stabilite în fișa postului: 

1. Întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, prin organizarea, completarea, controlul şi 

centralizarea datelor conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a guvernului în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu 

privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale în baza dispoziţiei primarului 

oraşului Ciacova; 

2. Eliberarea adeverinţelor care cuprind date declarate în Registrul agricol pentru spitalizare, şomaj, ajutor social, persoane cu handicap,  

burse şcolare,  spaţiu,  de deducere, pentru subvenţii şi obţinerea de credite bancare; 

3. Deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale; 

4. Operarea modificărilor în registru agricol survenite ca urmare a vânzărilor - cumpărărilor, moşteniri, donaţii etc. Dovedite prin acte 

încheiate în formă autentică; 

5. Eliberarea adeverinţelor privind dovada proprietăţii terenurilor(autor, moştenitor) în cazul pierderii titlurilor de proprietate pentru 

publicarea în monitorul oficial; 

6. Efectuează inventarierea materiei impozabile conform procedurii ,,Inventarierea materiei impozabile”; 

7. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

8. Asigură elaborarea raportului de specialitate aferent proiectelor de hotărâri inițiate de primar, în domeniul propriu de activitate; 

9. Răspunde la cererile, sesizările și reclamațiile cetățenilor, instituțiilor și societăților comerciale repartizate de conducerea primăriei în 

domeniul propriu de activitate,  comunicând la termen modul de rezolvare; 

10. Asigură consultanța de specialitate și colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Orașului Ciacova; 

11. Asigură relațiile publice cu cetățenii, instituțiile publice și persoanele juridice privind problemele de specialitate care sunt în 

competența sa; 

12. Pune în executare sentințele judecătorești, hotărârile de consiliului local și a dispozițiilor primarului în domeniul său de activitate, 

luând măsuri de intrare în legalitate; 

13. Îndeplinește și alte atribuții dispuse de Consiliul Local, Primar, Viceprimar și Secretar general, cu respectarea legislației în vigoare; 

14. Întocmeşte rapoarte de specialitate, note de fundamentare, actele de autoritate și alte reglementări specifice administrației publice 

locale pentru domeniul său de activitate participă la şedinţele consiliului local; 

15. Asigură caracterul public al actelor de autoritate emise prin publicarea pe site-ul Oraşului Ciacova, sau prin afişare la sediul acesteia, 

după caz; 

16. Răspunde de arhivarea actelor ce le instrumentează și ține evidența dosarelor lucrate; 

17. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidential deținute sau la 

care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 

18. Participă la activitatea de întocmire și actualizare a nomenclatorului arhivistic;  

19. Asigură verificarea şi relaţionarea cu arhivele naţionale în vederea avizării nomenclatorului arhivistic;  

20. Urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului arhivistic la constituirea dosarelor de către serviciile/birourile compartimentele din 

aparatul de specialitate al primarului;  



21. Verifică şi preia pe bază de proces-verbal şi inventar dosarele constituite;  

22. La preluarea unităților arhivistice create, verifică fiecare dosar, urmărind respectarea modului de constituire și concordanța dintre 

conținutul acestora și datele înscrise în inventar; în cazul constatării unor neconcordanțe, se aduc la cunoștința compartimentelor creatoare în 

scopul efectuării măsurilor corective necesare; 

23. Întocmeşte inventare pentru fondul arhivistic existent;  

24. Întreţine  un registru tip intrare-ieşire din arhivă a documentelor;  

25. Asigură evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor din depozitul de arhivă pe baza registrelor de intrare – ieşire şi verifică integritatea 

documentelor restituite; 

26. Pune la dispoziție pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare;  

27. La restituire verifică integritatea documentelor împrumutate;  

28. Întocmeşte inventarul documentelor ce urmează a fi analizate şi selecţionate de către comisia de selecţionare pentru documentele a 

căror termen de păstrare este depăşit;  

29. Administrează arhiva primăriei şi organizează selecţionarea dosarelor anual în vederea scoaterii din uz sau predării la arhivele centrale, 

conform cu instrucţiunile arhivelor statului;  

30. Colaborează cu direcţia judeţeană a arhivelor statului pentru predarea la termen a documentelor din depozitul arhivistic de stat;  

31. Asigură activitatea de eliberare a copiilor, certificatelor şi extraselor, în condiţiile legii, la solicitările cetăţenilor sau instituţiilor, 

asigurând taxarea conform reglementărilor în vigoare  

32. Nu se eliberează copii după documentele secrete; răspunde de evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor cu caracter secret; 

33. Verifică evidențele, inventarierea, selecționarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă în condițiile legii 16/1996;  

34. Menţine ordinea şi curățenia, asigură condiţii necesare păstrării arhivei pentru a nu se degrada;  

35. Întocmeşte diferite situaţii la solicitarea unor instituţii sau pentru aplicarea unor prevederi legale;  

36. Solicită conducerii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace psi, etc.);  

37. Informează conducerea și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;  

38. Asigură arhivarea documentelor create; 

39. Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe bază de bilete de voie, care vor fi menţionate în condica de prezenţă. În 

această condică vor mai fi menţionate recuperările, învoirile în interes personal, precum şi situaţiile de concediu de odihnă, concediu medical şi 

delegaţie; 

40. Este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acțiuni voluntare; 

41. Respectă prevederile Codului de conduită, Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

42. Respectă Regulamentul G.D.P.R.; 

43. Îşi însușește şi respectă prevederile legislației din domeniul securității, sănătății muncii și P.S.I. conform Legii nr. 319/2006, Legii nr. 

307/2006 și măsurile de aplicare a acestora; 

44. Îndeplinește orice alte sarcini trasate legal de către ordonatorul principal de credite.  

 

Condiţiile de participare şi alte relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ciacova sau la 

telefoanele 0256-399600 şi 0752-446284, între orele 08.00 – 15.30. 

       Conducerea primăriei  


