ANUNT
PRIMĂRIA COMUNEI STELNICA, CU SEDIUL IN STELNICA, Str. Eroilor
Aviatori, nr. 58, județul Ialomița, ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 05 NOIEMBRIE
2018, CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE
VACANTE de INSPECTOR Clasa I ,Grad profesional Principal din cadrul
Compartimentului AGRICOL.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
-

Cetăţenie română;
Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime in specialitate a studiilor necesare exercitării functiei publice – 5 (cinci) ani;
Cunoștințe minime de utilizare calculator (Diplomă sau atestat de absolvire a cursului
de pregatire – Informatică, emisă in condițiile legii;

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ :
- Diplomă studii absolvite ;
- Copie Carnet de munca sau Adeverinţă ;
- Fişă medicală sau adeverinţă medicală ;
- Cazier judiciar;
- Copie C.I.;
- Copie acte Stare civilă;
- Cerere participare concurs;
- Curicullum vitae
Dosarele de participare la concurs se depun în perioada cuprinsă intre 04 OCTOMBRIE-23
OCTOMBRIE 2018.
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 30 OCTOMBRIE 2018, iar concursul se va
desfăşura pe parcursul a două probe : proba scrisă 05 NOIEMBRIE 2018 - orele 11.00 şi
interviul – 07 NOIEMBRIE - orele 11.00.
Date de contact : e-mail primaria.stelnica@yahoo.com, tet. 0243/361785, fax 0243/361785,
persoana de contact-Mănăilă Petrică, secretarul comunei Stelnica, județul Ialomița.

PRIMAR,
DECU FĂNICA

Anexa la D.P. nr.219/03.10.2018

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante –
INSPECTOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL- Compartimentul AGRICOL

1. Constituția României, republicată ;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu
modoficările și completările ulterioare;
5. O.G. NR. 28/2008, privind registrul agricol ;
6. ORDINUL nr. 289 din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
7. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol, cu modificările și completarile ulterioare.

Primar,
DECU FĂNICA

Institutia publica

Aprob

Primaria comunei Stelnica

PRIMAR
DECU FĂNICA

│ FIŞA POSTULUI │

Denumirea postului INSPECTOR
Nivelul postului: de executie
Identificarea funcţiei publice
Denumire INSPECTOR AGENT AGRICOL
Clasa I
Gradul professional PRINCIPAL
Vechimea în specialitate necesară- 5 ANI
Condiţii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: SUPERIOARE DE LUNGA DURATA
Perfectionari (specializări)
Atribuţii:
-inscrierea datelor in registrul agricol in format letric și electronic si tinerea acestora la zi;
-pastrarea registrelor in buna stare iar dupa expirarea termenului de folosire , predarea acestora la arhiva;
-aducerea la cunostinta secretarului comunei a tuturor greselilor de inscriere in registrul agricol, pentru rectificare de catre
acesta a erorilor existente;
-pregatirea datelor pentru inscrierea in centralizatorul agricol si darile de seama statistice;
-dactilografierea adeverintelor si eliberarea certificatelor ca contin date din registrul agricol;
- eliberează atestatele de producător si carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol.
-efectuarea unor sondaje la gospodariile populatiei privind sinceritatea datelor declarate de catre capul de gospodarie;
-popularizarea legislatiei privind registrul agricol;
- prelucrarea datelor cu caracter personal cu acordul și condimțământul persoanelor fizice
-indeplineste si alte dispozitii ale conducatorului unitatii;
Limite de competenta
- reprezinta institutia in limitele stabilite de fisa postului;
Sfera relationala:
Intern:

a) Relaţii ierarhice:
- subordonat fata de PRIMAR si SECRETAR
b) Relaţii functionale: cu ceilalti functionari din cadrul institutiei;
Extern:
a) cu autorităţi şi instituţii publice:
-Directia Judeteana de Statistica;
-DAJ Ialomita;
-OCPI Ialomita;
c) cu persoane fizice și juridice , care dețin in proprietate constructii și terenuri, precum și cele care exploatează
terenuri agricole pe raza comunei Stelnica ;
Întocmit de:
Numele şi prenumele
Funcţia publica de conducere
Semnatura .............................................
Data întocmirii .......................................

Luat la cunostinta de către ocupantul postului
Numele şi prenumele
Semnatura .............................................
Data ..................................................
NOTA:
La elaborarea Fisei Postului pentru INSPECTOR PRINCIPAL ne-am folosit de:
- O.G. NR. 28/2008, privind registrul agricol ;
- ORDINUL nr. 289 din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015-2019.
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu

modificările și completarile ulterioare.
-legea nr.188/1999(R2) cu modificarile si completarile ulterioare.
-legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a Functionarului Public, cu modificarile si completarile ulterioare

