
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

 

 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ziduri,organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție 

vacante: 

  

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant (ID 421661 ) din cadrul 

Compartimentului ,, Agricol și fond funciar” 
 
 

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.465 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv: 
1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

4. d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie 

publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical 

de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate 

în condiţiile legii; 
6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de 

lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru 
ocuparea funcţiei publice; 

8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie 
sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-
o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 
9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a 

exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin 

hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 
ani; 

11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
(2) În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este 

stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, 
această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei 
specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei. 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 



- dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei Comunei Ziduri, 
județul Buzău în perioada: 15.03.2021 – 05.04.2021, 

- selecția dosarelor in zilele: 07.04.2021 - 09.04.2021, 

- solutionare contestații selectie dosare in ziua de 12.04.2021, 
- Proba scrisă: 16.04.2021, ora 13,00. 
- Sustinere interviu:  21.04.2021, ora 13,00. 

Condiții specifice de participare: 

- Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă in domeniul agronomiei  - cu specializarea agricultură. 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercității funcției publice 

– nu este cazul. 

Dosarul de inscriere va cuprinde: 

- Formularul de inscriere, 
- Curiculum vitae, model european, 

- Copie act de identitate, 
- Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care 

atestă efectuarea de specializări, 
- Copie adeverintă care atestă starea de sănătate, 
- Cuzier judiciar, 

- Declaratia pe proprie răspundere care atestă calitatea sau lipsa 
calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă in copii legalizate 
sau insoțite de documentele originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de secretar. 
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- Ordonanta 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 intre 

femei si bărbăți, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
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a VI - a Titlul I – si Titlul II , 
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completările ulterioare, 

- Legea nr. 17/2014 privind măsuri de reglementare a vânzării – 

cumpărării terenurilor agricole situate in extravilan și de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce detin 

in administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, cu 
modificările și completările ulterioare,  

- Ordin nr. 311/94/M.12/3.525/2020 pentru modificarea Ordinului 
viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al 

viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, 
ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014  privind aprobarea 

normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea 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 
- Ordin nr. 719/740/M.57/2.333/2014 

privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din 

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 

268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă 
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

- H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea 
Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale 

- Ordinul ANCPI nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare 

- Programa analitica de verificare a cunoștințelor IT la nivel bază. 

 

         Primar,                                   Secretar general, 
    Buzea Viorel                               Racovanu Mariana 

 
 
 
Candidatii vor avea in vedere studierea actelor normative din bibliografia stabilită in 
vederea sustinerii concursului, inclusiv, republicările și completările acestora la data 
publicării anunțului privind organizarea concursului 

 

 



 
 

PRIMĂRIA COMUNEI ZIDURI 

                        JUDEŢUL BUZAU  

                                                                                                  APROB, 

                                                                                               PRIMAR 

 

Fişa postului 

 

Informaţii generale privind postul 

Denumirea postului INSPECTOR DEBUTANT 

Nivelul postului de execuţie-  

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR  

Condiţii specifice pentru ocuparea postului1 

- Studii de superioare finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul agronomie - cu 

specializarea agricultură 

- Perfecţionări (specializări) 

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) mediu 

Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere) 

- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare 

Cerinţe specifice 

Atribuţiile postului: 

- răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale privind completarea 

şi ţinerea la zi a registrelor agricole ( ex.OG 28/2008 privind registrul 

agricol HG 985/2019 privind reg.agricole pe perioada 2020-2024 şi 

normele metodologice de aplicare a acesteia) şi răspunde de completarea 

şi ţinerea la zi a registrelor agricole atât pe suport de hârtie cât şi pe 

suport electronic; 

- răspunde de întocmirea, conducerea, ţinerea la zi şi centralizarea 

datelor din registrul agricol; întocmeşte dările de seamă statistice 

privind registrul agricol cu respectarea prevederilor legale privind 

registrul agricol, pe care are obligaţia să şi le însuşească actualizate la 

zi; 

- întocmeşte şi ţine la zi evidenţa privind modul de cultivare a 

terenurilor şi a evaluării producţiei la culturile agricole , întocmeşte şi 

ţine la zi evidenţa privind toate mijloacele de transport cu tracţiune 

mecanică şi animală a utilajelor şi maşinilor agricole, a construcţiilor 

(locuinţe şi construcţii gospodăreşti etc.,a gospodăriilor cu toate datele 

de identificare a membrilor acestora, a animalelor existente la începutul 

anului şi evoluţia efectivelor în cursul anului, situaţia privind populaţia 

 
 



comunei pe categorii, precum şi a celorlalte date care privesc registrul 

agricol; 

- întocmeşte opisul alfabetic cu capii de gospodării înscrişi în registrul 

agricol, întocmeşte şi eliberează atestate de producător agricol şi carnete 

de comercializare, conform Legii nr. 145/2014, modificată şi completată 

cu Legea nr. 87/2016, răspunde de întocmirea corectă şi înscrierea 

corectă a datelor în actele şi documentele eliberate care privesc evidenţa 

pe care o creează şi o deţine, întocmeşte şi eliberează copii de pe 

certificate şi alte acte deţinute de primărie şi consiliul local care privesc 

registrul agricol şi aplicarea Legilor fondului funciar, 

- răspunde de întocmirea la timp a formelor, documentelor prevăzute de 

lege pentru daunele produse la culturi; 

- execută controlul trimestrial al tuturor gospodăriilor de pe raza 

comunei pentru confruntarea datelor declarate cu realitatea din 

gospodării, luând măsurile prevăzute de lege, conduce mişcarea 

efectivelor de animale pe specii, evidenţiind corect vânzările, 

cumpărările, fătârile, sacrificările şi modalităţile, întocmeşte lucrările 

prevăzute de lege privind administrarea şi folosirea păşunilor comunale, 

islazului comunal, învoirea animalelor la păşunat, stabilirea taxelor de 

păşunat /ex. tabele cu deţinătorii de animale pe specii, rapoarte de 

specialitate privind fundamentarea stabilirii anumitor taxe , termenului 

de păşunat, a necesarului de îngrăşăminte şi alte materiale privind 

administrarea islazului comunal, precum şi administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, răspunde, împreună cu viceprimarul de 

administrarea şi folosirea proprietatea comunei, consiliului local şi a 

islazului comunal, răspunde de furnizarea corectă a tuturor datelor care 

privesc registrul agricol în vederea întocmirii de situaţii operative la 

nivelul comunei şi întocmirea corectă a situaţiilor, documentelor şi 

listelor ce se întocmesc sau se corelează în baza registrelor agricole, 

răspunde de întocmirea situaţiilor, furnizarea şi centralizarea datelor 

privind situaţia terenurilor de pe raza comunei, pe proprietari, categorii 

de terenuri, pe parcele şi tarlale, pe suprafeţe şi forme de asociere; 

răspunde de întocmirea şi furnizarea corectă a datelor, situaţiilor 

privind aplicarea Legilor fondului funciar, totalizând anexele, 

reconstituirile ulterioare (hotărâri ale comisiei judeţene,hotărâri 

judecătoreşti etc.), ţine evidenţa schimbării modului de folosinţă a 

terenului, schimbarea proprietarilor ca urmare a vânzărilor, 

cumpărărilor, schimburilor de teren,etc, 

- răspunde de ţinerea la zi a registrului privind evidenţa proceselor 

verbale de punere în posesie,a registrului privind evidenţa machetelor 

solicitate şi înaintate la alte instituţii, precum şi de întocmirea şi ţinerea 

la zi a situaţiei privind desfăşurarea pe tarlale şi parcele a suprafeţelor 

de teren înscrise în titlurile de proprietate, înscrise în procesele verbale 



de punere în posesie întocmite şi a celor pentru care nu s-a întocmit 

proces verbal de punere în posesie, dar proprietarul a primit /deţine 

terenul, urmând să întreprindă măsuri urgente pentru întocmirea 

proceselor verbale de punere în posesie. 

- r[spunde de inventarierea, numerotarea si sigilarea dosarelor cu 

documentele create la nivelul comunei privind aplicarea legilor fondului 

funciar, 

- raspunde de intocmirea referatelor si documentatiilor necesare pentru 

solutionarea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate 

depuse la legile fondului funciar, in conformitate cu prevederile legale si 

a Regulamentelor de aplicare. 

- raspunde de aplicarea prevederilor legii nr. 165/2013 privind masurile 

de finalizarea procesului de restituire in narura sau echivalent a 

imobilelor preluate in mod abuziv. 

- raspunde de aplicarea prevederilor legale si de intocmirea tuturor 

documentatiilor premesgătoare ce privescrecensamanrul populatiei și 

locuintelor precum si Recensamantul agricol. 

Raspunde de utilizarea sistemului informatic RAN și RENNS. 

Identificarea functiei publice 

1 . Denumire INSPECTOR 

2. Grad profesional DEBUTANT 

3. Vechime – 

Sfera informationala a titularului postului 

1. Sfera relatională interna 

a) relatii ierarhice 

Subordonat fată de Primar, Viceprimar, Secretar general 

b) Relatii functionale COLABOREAZA CU TOTI SALARIATII 

c) Relatii de control – 

d) Relatii de reprezentare – 

2) Sfera relatională externa 

a) cu autoritatile sin institutiile publice – 

b) cu organizatiile internaționale- 

c) cu persoane juridice private- 

3.Limite de competenta CONFORM ATRIBUTIILOR STABILTE 

4 Delegarea de atributii si competente DELEGATE DE PRIMAR, 

VICEPRIMAR, SECRETAR GENERAL 

 

 

 

INTOCMIT, 

SECRETAR GENERAL 


