MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA
Tel. 0240532001

Str. Viticulturii nr. 10,
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Nr.

,
799)

soti
DRP

Fax. 0240532004

02.deal...
ANUNŢ

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Viticulturii, nr.10, cod poștal 820075, tel.0240 532001, organizează
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante, astfel:

la

Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu;

1.Consilier

IA-

1

post

2.Consilier

IA-

1

post la Compartimentul SSM,PSI;

3.Inspector

de

specialitate

IA -

1

post

la Compartimentul

Personal Exploatare

;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
România;
aparținând Spaţiului Economic European și domiciliul

in

sau a statelor

cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
b)

baza
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
familie sau de unităţile sanitare abilitate;
adeverinţei medicale eliberate de medicul

de

f)

îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;
statului
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
intervenit reabilitarea.
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care

a
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Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției

contractuale de execuție:
Consilier

-

IA -

Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu:

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență - studii tehnice de profil
(Îmbunătăţiri Funciare Construcţii Hidrotehnice, Ingineria mediului, Construcţii civile, industriale și
agricole, Energetică, Electrotehnică, Mecanică);

-

-Vechime în muncă de specialitate de minim 2 ani;
-Cunoștințe de operare calculator nivel mediu;

Compartiment SSM,PSI:

-

Consilier

-

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

-

Vechime în muncă de specialitate de minim 2 ani;

IA

-

-

studii tehnice;

-Cunoștințe de operare calculator nivel mediu;
-Curs în domeniul securității și sănătăţii în muncă

-Certificat de absolvire curs

PSI -

Inspector de specialitate
judeţul Tulcea):

IA

-

-

164 de

-

90

de

ore;

ore;

Compartiment Plan Exploatare Patrimoniu (activitate de teren în

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență - studii tehnice de profil
(Îmbunătăţiri Funciare Construcții Hidrotehnice, Ingineria mediului, Construcții civile, industriale și
agricole, Energetică, Electrotehnică, Mecanică);

-

-Vechime în muncă de specialitate de minim

2

ani;

-Cunoștințe de operare calculator nivel mediu;
-Permis de conducere auto categoria

B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
termen limită

de depunere

a

dosarelor

-

16.11.2021 ora 14:00

-

Proba scrisă în data de 24.11.2021,ora 12:00,

-

Proba Interviu în data de 29.11.2021,ora 11:00 la sediul

-

la sediul

FTIF-

;

Tulcea;

FTIF-

Tulcea;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
contractual din
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
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1.

Cerere de înscriere la concurs;
vitae;

2. Curiculum
3.

Copie

4. Copie

după

actul identitate;
de

după

diploma

de studii;

Copie după Carnetul de muncă, actualizată până la data de 31.12.2010 sau adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă;
5.

6. Adeverinţă

care să ateste vechimea

în muncă după data de 01.01.2011;

judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier) sau declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7. Cazier

medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
8. Adeverinţă

mult 6

unităţile sanitare abilitate;
Adeverinta care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului
și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

în care candidatul depune o declarație pe proprie
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor,
În cazul

răspundere

că nu are

antecedente

acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei

probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
în original în vederea verificării conformităţii
prezentate
adeverinţele care atestă vechimea vor

și

fi

copiilor acestea.

candidaților în instituție pentru depunerea dosarelor și participarea la
probele de concurs se va face în următoarele condiții:
Accesul

-

cu

rezutat negativ pentru infecția cu virusul SARS- CoV2,
prezentarea unui test molecular tip PCR
efectuat cu cel mult 72 de ore inainte de data probei (se va prezenta certificatul cu rezultatul
negativ

-

al

testării);

să fi
prezentarea dovezii de efectuare a unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiţia
trecut minimum 10 zile de la rapel (se va prezenta documentul care atestă efectuarea
vaccinării);

-

SARS-Cov2 care să
obținerea unui rezultat negativ la testarea rapidă pentru infecția cu virusul
medic/instituțiile abilitate;
fie efectuat în ziua probei de concurs însoțit de adeverinţă de
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-

prezentarea dovezii confirmării infectării cu virusul SARS-Cov2, cu cel mult 180 de zile anterior
susținerii probei de concurs.

*Responsabilitatea testării și costurile implicate de aceasta revin candidaților.
care persoana care promovează concursul este pensionar pentru limită de vârstă,
36 luni.
contractul individual de muncă se va încheia pe durată determinată
În cazul în

de

Relaţii suplimentare se pot obține, la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala

Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea,

cu

sediul în

820075, tel.0799 957 920 (L-J- între orele 08:00-16:30,
COSTENCU

-

Tulcea, str.Viticulturii, nr.10, cod poştal
V-

între orele 08:00-14:00)

-

Cristina

secretar comisie de concurs.

Secretar comisie concurs
Cristina COSTENCU
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BIBLIOGRAFIE

pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de execuție de Consilier

IA-la Serviciul Plan

Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea a
Legea nr. 138/2004

1.

-

ANIF

Legea îmbunătăţirilor funciare, republicată cu modificările şi

completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată cu modificările și completările

ulterioare;
3. O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare

funciare republicată cu modificările

și

a

activităţii de îmbunătățiri

completările ulterioare;

şi

completarea Legii Îmbunătăţirilor Funciare
4. Legea nr.130/2018 pentru modificarea
nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin (2) al art.Ill din Ordonanţa de urgentă a Guvernului
nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004,
pentru modificarea și completarea OUG nr.82/2011, privind unele măsuri de organizare a
activităţii

IF;

Legea nr.133/2017, pentru modificarea şi completarea Legii Îmbunătăţirilor Funciare
nr.138/2004 şi pentru modificarea și completarea OUG nr.82/2011, privind unele măsuri de
5.

organizare a activităţii

IF

;

6. Legea nr.158/2016,pentru aprobarea OUG nr.79/2013;

Legea nr.269/2015,privindaprobarea OUG nr.4/2015,pentru modificarea
nr.82/2011, privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare;

O0UG

7.

8. HG nr.615/2014, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare „cu modificările și completările ulterioare;

9. OUG nr.79/2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/2004, Legea
Îmbunătăţirilor Funciare;
10. OUG nr.22/2013, pentru completarea OUG nr.82/2011, privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătățiri funciare;
11. Ordinul (MADR) nr.227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de

protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
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BIBLIOGRAFIE

Consilier
pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de execuţie de

Compartimentul

SSM,PSI

din

1. Legea nr. 138/2004

-

IA-la

cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea a ANIF

Legea îmbunătăţirilor funciare, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1872/2005

nr.615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenției
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 319/2006 -Legea securităţii și sănătăţii în muncă, cu modificările și completările
4. H.G.

ulterioare;
Legii
6. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
ulterioare;
modificările
completările
319/2006, cu
securității și sănătăţii în muncă

și

nr.

cerințele minime de securitate și sănătate pentru şantierele
temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
8. H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările
ulterioare;
sănătate
9. H.G. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de
la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
de către
10. H.G. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea
lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
7. H.G. nr. 300/2006 privind

de

și

sănătate pentru manipularea
securitate
cerinţele minime
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători , în special de afecţiuni dorsolombare;
locul de muncă;
12. H.G. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru
11. H.G. 1051/2006 privind

13. Legea nr. 307/2006,

republicată, privind apărarea împotriva incendiilor;

14.Ordinul (MIRA) nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, cu modificările și completările. ulterioare;
481/2004, republicată, privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
15.Legea

ulterioare;

nr.

16.Ordinul (MIRA) nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgență.
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pentru concursul în vederea ocupării postului vacant de execuţie de Inspector de specialitate
la

1.

IA-

Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea a ANIF

Legea nr. 138/2004

-

Legea îmbunătăţirilor funciare, republicată cu modificările şi

completările ulterioare;
2. H.G. nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată cu modificările și completările

ulterioare;

nr.

82/2011 privind unele măsuri de organizare a
funciare republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.U.G.

activităţii

de îmbunătățiri

4. Legea nr.130/2018 pentru modificarea și completarea Legii Îmbunătăţirilor Funciare
nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin (2) al art.Ill din Ordonanţa de urgentă a Guvernului
nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004,
pentru modificarea și completarea OUG nr.82/2011, privind unele măsuri de organizare a

activităţii

IF;

completarea Legii Îmbunătăţirilor Funciare
și
nr.82/2011, privind unele măsuri de
completarea

5. Legea nr.133/2017, pentru modificarea

nr.138/2004 şi pentru modificarea
organizare a activităţii IF ;

și

OUG

6. Legea nr.158/2016,pentru aprobarea OUG nr.79/2013;
Legea nr.269/2015,privindaprobarea
nr.82/2011, privind unele măsuri de organizare
7.

a

nr.4/2015,pentru modificarea
activității de îmbunătăţiri funciare;

OUG

OUG

8. HG nr.615/2014, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
completările ulterioare;
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare „cu modificările

și

_

9. OUG

nr.79/2013, pentru modificarea

și

completarea Legii nr.138/2004, Legea

Îmbunătăţirilor Funciare;
10. OUG nr.22/2013, pentru completarea OUG nr.82/2011, privind unele măsuri de
activităţii de îmbunătăţiri funciare;
organizare

a

11. Ordinul (MADR) nr.227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de

protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare;
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CALENDARUL

pentru concursul în vederea ocupării posturilor vacante de execuţie de:-Consilier IA - Serviciul
Plan Exploatare Patrimoniu, Consilier IA - Compartiment SSM,PSI și Inspector de specialitate IACompartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea a ANIF

Acţiunea

Data/ Perioada
0
1

2

2

1

02.11.2021

03.11.202116.11.2021

Publicarea anunţului
Depunere dosare de înscriere la concurs
comisiei de concurs.

la

secretariatul

L-J:8%9-15%
3

4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15

V:800-13%
[47.11.2024

17.11.2021
după ora:16%
18.11.2021
orele:8%-16%
19.11.2021
după ora:16%
24.11.2021
ora:12%
24.11.2021
după ora:16%
25.11.2021
orele:8*%-16*
26.11.2021
după ora:16%
29.11.2021
ora:11%
29.11.2021
după ora:16%
02.12.2021
orele: 8%-14%
03.12.2021
după ora:16%
06.12.2021
după ora:16%

Selecție dosare de înscriere la concurs
Afişare rezultate selectare dosare

de

înscriere

la concurs

Depunere la secretarul comisiei de soluționare a
contestaţiilor,contestaţiile privire la rezultatul selecției.
Afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatul selecției
dosarelor de inscriere la concurs
Începerea concursului; desfășurarea probei scrise
cu

Afişare rezultate proba srisă

secretarul comisiei de soluționare a
la
la rezultatul probei
contestaţiilor,contestaţiile

Depunere

cu

privire

scrise
Afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele probei

scrise
Desfășurarea probei interviu
Afişare rezultate probă interviu
Depunere contestaţii proba interviului
Afișare rezultate contestaţii proba interviu
Comunicare

rezultate finale ale concursului
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