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TELEORMAN

DePI Teleorman este operator de date cu caracter personal nr. 797

Nr~~.lg~~4i015
ANUNT•

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu sediul În Alexandria,
str. Independenţei nr. 4 bis. etaj 1 şi 2, jud Teleorman, În temeiul Hotărârii Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare În grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare, reorganizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de referent treapta IA, studii medii - 1 post, În cadrul Compartimentului
Resurse Umane şi Relatii cu Publicul .•
CERINTELE POSTULUI:•

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime minimă În muncă 6 ani şi 6 luni;
- cunoştinţe operare PC.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS•
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent treapta IA

orice persoană care Îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul În România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;. ,
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori 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, cu excepţia situaţiei În care a
intervenit reabilitarea.

h) are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
i) are o vechime minimă În muncă 6 ani şi 6 luni
j) cunoştinţe operare PC

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
Pentru Înscierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu şină care va

cuprinde următoarele documente, numerotate În colţul din dreapta sus:
a) borderoul documentelor depuse la dosar, semnat şi datat, după următorul model:

Nr. crt. Denumire document Număr şi data Număr file Obs.
document
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b} cerere de Înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
c} copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;
d} copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări;
e} carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea În muncă, În

copie;
f} cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f} adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
g} curriculum vitae, semnat şi datat;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, În clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, În formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la Înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi În original În vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Candidaţii vor depune dosarele la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul În Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis. etaj 1 În perioada
31 august-11 septembrie 2015 Între orele 8.00-16.00.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Teleorman din Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis. etaj 1, cam 23

Concursul se va desfăşura astfel:
Selecţia dosarelor de Înscriere: 15 septembrie 2015
Rezultatele selectării dosarelor de Înscriere se afişează de către secretarul

comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", Însoţită, după caz, de motivul
respingerii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet

Proba scrisă se desfăşoară În data de 24 septembrie ora 11.00,
Proba scrisă poate conţine:
1- Întrebări cu răspuns multiplu (test grilă)
2- Întrebări cu răspuns scurt
3- Întrebări cu răspuns elaborat (de sinteză)
4- o combinaţie a variantelor de mai sus
Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.
Sunt declaraţi admişi să participe la proba interviu doar candidaţii care au obţinut

minim 50 de puncte la proba scrisă.
Proba interviu se desfăşoară În data de 30 septembrie 2015, ora 11.00
Interviul se realizează conform planului de interviu Întocmit de comisia de concurs,

În ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare:
a} abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b} capacitatea de analiză şi sinteză;
c} motivaţia candidatului;
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d) comportamentul În situaţiile de criză;
TELEORMAN

Pentru a putea fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim
50 de puncte

Se consideră câştigător al concursul pentru ocuparea postului vacant de referent
treapta IA din cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul al OCPI
Teleorman, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat
pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar pentru
fiecare probă.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba
practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie În termen de cel
mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea
decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet În
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe de concurs.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul Oficiului de Cad astru şi
Publicitate Imobiliară Teleorman şi pe site-ul www.ocpitr.ro

Relaţii la sediul instituţiei din Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis. Etaj 1 camera
23, jud Teleorman, persoana de contact Pop Adelina lonela, telefon 0247312210, e-mail
tr@ancpLro.

Intocmit

Prenumele şi
numele

Adelina lonela
Pop

Funcţia şi compartimentul

Consilier juridic IA
Compartimentul Resurse

Umane i Relatii cu Publicul

Nr. înreg.
compartiment

Data Semnătura

Ediţia 4/revizia O
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Compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul

oePI Teleorman este operator de date cu caracter personal nr. 797

Nr.~. din ff.?:.p!:.?oI-r

Bibliografia:
1. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, Republicare 2 În Monitorul
Oficial nr. 83 - 07/02/2013, modificată prin:
- O.U.G. nr. 121/2011 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 29/12/2011.
- Legea nr. 187/2012 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.
- O.U.G. nr. 4/2013 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 31/01/2013.
- Legea nr. 221/2013 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 17/07/2013.
- O.U.G. nr. 8/2014 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28/02/2014.
- O.U.G. nr. 11/2014 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 21/03/2014.
- Legea nr. 68/2014 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13/05/2014.

2. Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Publicat in MOF nr. 894 -
28/12/2012, modificată prin:
- Hotărârea nr. 539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.288/2012, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 02/08/2013

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată in
Monitorul Oficial nr. 663 - 23/10/2001
Modificată prin:
- Rectificarea publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26/02/2002.
- Legea nr. 371/2006 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11/10/2006.
- Legea nr. 380/2006 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 13/10/2006.
- Legea nr. 188/2007 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 26/06/2007.
- Legea nr. 76/2012 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012.

4. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 167 din 08/03/2002

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105 din 26/11/2004
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6. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
modificată prin:
- Legea nr. 233/2002 publicată În Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 30/04/2002.

7. Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia
Naţională de Cad astru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de
autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei şi cartografiei, publicat in Monitorul Oficial nr. 253 - 16/04/2009,
modificat prin:
- Ordinul nr. 81/2010 publicat În Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 30/03/2010.
- Ordinul nr. 176/2010 publicat În Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 12/08/2010.
- Ordinul nr. 85/2011 publicat În Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10/05/2011.

Tematica:

1. Principalele atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
2. Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară În realizarea

funcţiei de planificare strategică;
3. Cum se realizează accesul la informaţiile de interes public;
4. Informaţiile de inters public pe care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să le

comunice din oficiu;
5. Modalităţi de comunicare a informaţiilor de interes pu lic către solicitanţi;
6. Termenele În care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă În scris la

solicitarea informaţiilor de interes public;
7. Informaţiile care se exceptează de la accesul liber al etăţenilor;
8. Accesul mijloacelor de informare În masă la informaţiile de interes public;
9. Sancţiunile aplicate angajatului desemnat pentru refuzul explicit sau tacit de a aplica

prevederile legii nr. 544/2001 ;
10. Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile

de interes public;
11. Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
12. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual ;
13. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
14. libertatea opiniilor
15. Cadrul relatiilor În exercitarea atributiilor functiei, "
16. Tarife pentru codurile de servicii din grupa 2.7- Consultare/informare
17. Soluţionarea petiţiilor.

Pop Adelina,

consili~ ~U~i~l IAReSUffifpe
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