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ANUNŢ 
 

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în perioada 19.07.2021 – 22.07.2021 la sediul 

său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs de ocupare prin recrutare a funcţiei publice de 

execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Registrul Agricol al 

Serviciului Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialtate al primarului oraşului Videle, 

durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Condiţiile generale de ocupare a unei funcţii publice sunt cele prevǎzute de   art. 465 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, 

anterior menţionată, sunt urmǎtoarele: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: 

 Ştiinţe inginereşti; 

 Ştiinţe economice; 

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitӑrii funcţiei publice; 
Concursul va avea loc la sediul Primǎriei Oraşului Videle, data stabilită pentru desfǎşurarea probei scrise 

fiind 19.07.2021, ora 10.00, respectiv  data de 22.07.2021 - ora 12.00 pentru desfǎşurarea interviului. 

 Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs – Direcţia Resurse 

Umane, Salarizare, Informaticӑ, Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele  Romilor şi Parc Auto în 

perioada 18.06.2021-07.07.2021 şi vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevǎzute la art. 49 alin. (1) 

din Hotǎrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv:  

a) formularul de înscriere; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

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

perfecționări; 

e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru 

exercitarea profesiei; 

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul judiciar; 

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, 

sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile 

prevăzute de legislația specifică. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică 

organizatoare a concursului din oficiu, prin secretarul comisiei de concurs, prin publicare pe pagina de 

internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat 

pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice. 

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D la HGR nr. 611/2008. 

https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210543839&d=2020-11-24#p-210543839
https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210620502&d=2020-11-24#p-210620502


Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HGR nr. 611/2008 trebuie să 

cuprindă elemente similare 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 prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în 

situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii 

Copiile de pe actele prevăzute la art. 49, alin. (1), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad 

de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei Oraşului Videle, str. 

Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, e-

mail: primariavidele@yahoo.com, persoana de contact: Vochin Nicoleta –inspector. 

 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

a) selecția dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă; 

c) interviul. 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă. 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații 

nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției 

dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării 

concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Atribuţiile prevӑzute în fişa postului: 

- Completarea şi ţinerea la zi a Registrului agricol pe suport de hârtie, în format electronic şi în RAN;  

- Centralizarea datelor din Registrul agricol în Tabele centralizatoare; 

- Efectuarea de sondaje în gospodăriile populaţiei şi unităţile juridice pentru stabilirea prevederilor vegetale 

şi animale; 

- Furnizarea de date centralizate din Registrul agricol către Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia 

Agricolă şi Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman; 

- Colaborarea directă cu Comisia Locală de Fond Funciar şi cu Consilierul Juridic şi punerea la dispoziţia 

acestora a documentelor şi datelor solicitate; 

- Participarea ca specialist din partea Primăriei la constatări şi evaluări de pagube în agricultură, evaluări 

calamităţi şi întocmirea de procese verbale de constatare; 

- Eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare (verificarea la domiciliul 

solicitantului privind existenta produselor), completarea proceselor-verbale, vizarea semestrială; 

- Urmărirea administrării, folosirii, îngrijirii şi îmbunătăţirii păşunilor aflate în administrarea ACA Videle, 

concesionate de la Consiliul Local Videle; 

- Întocmirea A.G.R.-urilor privind producţii obţinute, suprafeţe cultivate, efective de animale, utilaje, 

evidenţa terenurilor şi înaintarea la Direcţia Jud. de Statistică şi D.A.D.R- TR, la termenele stabilite prin 

lege; 

- Păstrarea şi completarea Registrul special pentru evidenţa atestatelor de producător şi carnetelor  de 

comercializare; 

- Întocmirea de documentaţii necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condiţiile 

prevăzute de lege; 

- Introducerea în comunitatea Agricolă a sarcinilor şi programelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 

Mediului, sprijinirea procesului de reformă în agricultură prin eficientizarea exploataţiilor agricole existente 

şi înfiinţarea altora noi; 

https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici?pid=210620502&d=2020-11-24#p-210620502


- Pregătirea fermierilor pentru agricultura modernă prin organizarea de cursuri de calificare în meserii 

agricole, organizarea de schimburi de experienţe, loturi demonstrative în sectorul vegetal şi de creştere a 

animalelor; 

- Popularizarea şi punerea în practică a programelor pentru sprijinirea producătorilor agricoli în accesarea 

fondurilor europene; 

- Efectuarea transferului de informaţii agricole avansate - tehnice, economice către fermieri; 

- Sprijinirea înfiinţării asociaţiilor profesionale ale producătorilor agricoli în agricultură, cum ar fi grupurile 

de producători, cooperative agricole şi alte forme asociative; 

- Operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a actelor de vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie, 

schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor, partaj voluntar, etc. 

- Orientarea, sprijinirea şi acordarea de consultanţă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea de ferme ce 

practică agricultura ecologică; 

- Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică la cererea producătorilor agricoli pe domenii de activitate 

agricolă şi zootehnică, în concordanţă cu legislaţia agricolă în vigoare; 

- Sprijinirea fermierilor privind accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea rurală - P.N.D.R 

2014-2020 (Mas.6.3, 6.1, 4.1, etc); 

- Eliberează adeverinţe, cu date din Reg. Agricol, necesare pentru întocmire dosare: ajutor social, alocaţie 

pentru susţinerea familiei, medic familie, spital, facultate, “Bani de liceu’, rechizite, subvenţie căldură, acte 

de identitate, succesiuni în Notariat sau Judecătorie, Poliţie, etc. 

- Verificarea şi actualizarea suprafeţelor de terenuri care fac obiectul Contractelor de arendare, conf. Noului 

Cod Civil, ce vizează persoanele fizice şi juridice; 

- Verificarea în teren a persoanelor fizice şi juridice privind exactitatea datelor declarate şi înscrise în 

Registrul Agricol; 

- Întocmirea de referate către Consiliul Local cu propunerile pentru stabilirea chiriei anuale pe ha pentru 

persoanele fizice si juridice, taxă eliberare atestat de producator şi carnet de comercializare; 

- Arhivarea şi etichetarea documentelor din cadrul compartimentului; 

- Soluţionarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor primite de la persoane fizice şi juridice şi de la 

compartimente din cadrul instituţiei, întocmirea de diverse adrese, comunicări, solicitări, anunţuri, referate şi 

procese – verbale; 

- Colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de 

terenuri aflate în proprietatea privată a persoanleor fizice şi juridice sau în proprietatea publică sau privată a 

unităţii administrativ teritoriale; 

- Colaborarea şi corespondenţa cu alte instituţii (Inst. Prefectului, OCPI, D.J.S-TR, D.A.D.R-TR, D.S.V., 

A.P.I.A, etc, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă; 

- Participarea la recensământul populaţiei, recensământul suprafeţelor agricole, recensământul animalelor 

sau alte microrecensăminte  la initiativa I.N.S. Teleorman; 

- Aplicarea Legii nr.17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan; 

- Colaborează cu organele specializate privind combaterea şi prevenirea epizootiilor; 

- Soluţionează cereri privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate formulate de către 

cetăţeni în temeiul legilor fondului funciar şi întocmesc documentaţia aferentă propunerii eliberării titlului 

de proprietate; 

- Participă la punerea în posesie a suprafeţelor de teren reconstituite prin eliberarea titlurilor de proprietate;  

- Participă la şedinţele Comisiei Locale de Fond Funciar, fac propuneri privind soluţionarea cererilor depuse 

în temeiul legilor fondului funciar şi supun dezbaterii modalitatea de soluţionare a acestora;  

- Încheie procese-verbale de punere în posesie cu persoanele îndreptăţite la beneficiul legilor fondului 

funciar;  

- Întocmesc puncte de vedere către Oficiul Juridic privind litigiile formulate în temeiul legilor funciar;  

- Manifestă preocupare în perfecţionarea profesională prin studierea legislaţiei şi a literaturii de specialitate; 

- Răspunde în scris cetăţenilor ce au formulat diferite cereri cu ocazia audienţelor acordate de conducere; 

- Ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate 



- Urmăresc derularea contractului de finanţare şi a celui de achiziţie publică, raportează lunar către OCPI 

Teleorman în cadrul desfăşurării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. 

Bibliografia şi tematica de studiu: 

1. Constituția României, republicată; 

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

completările ulterioare; 

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

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

5. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; - act 

normativ integral 

6. Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, din 

23.01.2020, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 bis/13.04.2020; - act normativ integral 

7. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol, cu modificările şi completările ulterioare; - act normativ integral 

8. Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; - act normativ integral 

9. Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; - act normativ integral  

10. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare 

terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 

Statului, cu modificările şi completările ulterioare; - act normativ integral 

11. Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 

atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare 

a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și 

înființarea Agenției Domeniilor Statului, din 26.10.2020– act normativ integral. 

 

 

 
             PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL,                      DIRECTOR EXECUTIV R.U.S.I.,                                

BĂDĂNOIU NICOLAE                  IVAN CORINA NICOLETA                        RӐDULESCU FLORIN 

https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?d=2021-01-12
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2021-01-12
https://lege5.ro/App/Document/gm4temzygu/ordonanta-nr-137-2000-privind-prevenirea-si-sanctionarea-tuturor-formelor-de-discriminare?d=2021-01-12
https://lege5.ro/App/Document/gm3denryga/legea-nr-202-2002-privind-egalitatea-de-sanse-si-de-tratament-intre-femei-si-barbati?d=2021-01-12

