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                                                                                                                                        Târgoviște,25.11.2021 

  

 

    A N U N Ț 

    Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.103 din data de 24.09.2021  privind 

unele măsuri la nivelul administrației publice, vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului 

de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de execuție, vacante din cadrul Direcției pentru 

Agricultură Județeană Dâmbovița, astfel: 

- un post de consilier, gradul profesional superior de la Serviciul monitorizare, inspecții 
tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică 
agricolă, monitorizare piață; 
- un post de consilier, gradul profesional superior de la Compartimentul resurse umane, 
financiar-contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice,ID post 443248. 
Durata normală a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

 Proba scrisă va avea loc în data de 27.12.2021, ora 10.00 la sediul Direcției pentru Agricultură 

Județeană Dâmbovița, B-dul I.C. Brătianu, nr.23, etajul 1. 

 Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. 

    Condițiile de participare la concursul de ocupare a funcției publice de execuție, de consilier 
superior din cadrul Serviciului monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul 
agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață, sunt următoarele : 
 
  - studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul 

agronomie, horticultura, zootehnie, inginerie si management in agricultura si dezvoltare 

rurala,ingineria produselor alimentare, mecanică agricolă; 

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani. 

   Condițiile de participare la concursul de ocupare a funcției publice de execuție, de consilier 
superior din cadrul Compartimentului resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziții 
publice, administrativ și relații publice, sunt următoarele : 
 
  - studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

agronomie, horticultură,ingineria produselor alimentare,inginerie și management în agricultură 

și dezvoltare rurală, zootehnie, științe administrative, management; 

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani. 
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  Dosarele de înscriere la concurs se vor depune de către candidați în termen de 20 de zile de la 

data publicării anunțului, respectiv în perioada  25.11.2021 – 14.12.2021 la secretarul comisiei 

de concurs – consilier Ocnaru Maria, tel.0245216836, fax 0245217130 e-mail:dadr.db@madr.ro.      

Selecția dosarelor va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare, în perioada 15.12.2021-

21.12.2021. 

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs sunt: 

a)formularul de înscriere; 

b)curriculum vitae, modelul European; 

c)copia actului de identitate; 

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări; 

e)copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice; 

f)copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului; 

g)cazierul judiciar; 

i)declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia; 

-Dosar cu șină. 

      Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit.e) este prevăzut în anexa 2D la H.G. 

nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

     Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă similar 

celor prevăzute în anexa nr.2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: 

funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, 

precum și vechimea în specialitatea studiilor. 

     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. 

    Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu 

excepția documentului prevăzut la lit.c), care poate fi transmis și în format electronic, pe e-

mail la secretarul comisiei de concurs. 

     Documentul prevăzut la lit.g) poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere. În acest 

caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la 

concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are 
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obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfașurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sancțiunea 

neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la 

înscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau instituția publică 

competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii si procedurii aprobate la 

nivel instituțional. 

      Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia 

publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, 

in format deschis, editabil , în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la 

sediu, în locul special amenajat, pentru desfașurarea de activități de informare si relații 

publice, în format letric. 

     Orice alte informații suplimentare legate de concurs se pot obține de la secretarul comisiei de 

concurs la numărul de telefon 0245216836. 

Bibliografia pentru funcția de consilier superior - Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, 
verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, 
monitorizare piață este următoarea: 
 

 Constituția României, republicată; 

 Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*) – Republicată 

 Legea 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 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; 

 ORDONANȚĂ NR. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor 

de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordonanta urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 ORDIN  nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în 

agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale; 
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 HOTĂRÂREA nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor 

direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București; 

 HOTĂRÂREA  nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului 

nr.1 186/2014 privind  organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea 

Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea 226/2009, Organizarea și funcționarea statisticii oficiale 

Tematica: 

-Constituția României 

-Statutul funcționarilor publici 

-Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați 

-Prevenire și sancționare forme de discriminare 

-Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 

-Recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători pentru 

comercializarea produselor agricole și silvice 

-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

-Domeniul produselor agroalimentare ecologice 

-Organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 

-Rolul cercetărilor statistice in modernizarea și evaluarea politicilor naționale 

-Stabilirea principalelor atribuții ale direcțiilor agricole județene. 

 
Bibliografia pentru funcția de consilier superior-Compartimentul resurse umane, financiar-

contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice este următoarea: 

 Constituția României, republicată; 

 Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*) – Republicată 

 Legea 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 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 
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administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului; 

 ORDONANȚĂ NR. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor 

de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordonanta urgenta 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
 

 Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

 HOTĂRÂREA nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor 

direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București; 

 HOTĂRÂREA  nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului 

nr.1 186/2014 privind  organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea 

Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Tematica: 

-Constituția României 

-Statutul funcționarilor publici 

-Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați 

-Prevenire și sancționare forme de discriminare 

-Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 

-Recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători pentru 

comercializarea produselor agricole și silvice 

-Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

-Domeniul produselor agroalimentare ecologice 

-Organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 

-Procedurile și modul de realizare a achizițiilor publice. 

-Stabilirea principalelor atribuții ale direcțiilor agricole județene. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ing.CIGĂRAN Viorel 

 

 



6 

 

 


