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                                                    A N U N T         

 
,,Primăria comunei Cernătești, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie de "referent clasa III, grad 
profesional asistent"  din cadrul Compartimentului”Financiar-contabil”, cu proba scrisă în 
data de 12.06.2018, ora 10,00 și organizarea concursului de recrutare a funcției publice de 
execuție, ,,referent clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului 
,,Agricol și fond funciar,, cu proba scrisă în data de 13.06.2018, ora 10,00, ambele funcții 
aparținând   aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești, județul Buzău. 
            Condițiile de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante, sunt:. 

I.  Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare pentru 
     funcţiile publice vacante:  
 
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea  
  nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată  (r)2), cu    
  modificările și completările ulterioare; 

               II. Condiţiile specifice de ocupare și bibliografiile corespunzătoare  
               funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concurs:  

 
II.1. ,,referent, clasa III, grad profesional asistent,, la Compartimentul Financiar-contabil; 
           -studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
           -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- minim 1  an; 
 
II.2. ,,referent, clasa III, grad profesional superior,, la Compartimentul ,,Agricol și fond 
funciar,, 
           -Studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;            
           -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- minim 9 ani; 
 

Condiţii de desfăşurare a concursului: 
 Proba scrisă pentru funcția de referent clasa I grad profesional asistent, din cadrul 

compartimentului ,,financiar-contabil,, se va desfăşura în data de 12.06.2018 ora 
10.00, la sediul  Primăriei comunei Cernătești, judeţul Buzău. 

 Interviul în data de 14.06.2018  ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Cernătești, 
judeţul Buzău. 

 Proba scrisă pentru funcția de referent clasa I, grad profesional superior, din cadrul 
compartimentului ,,agricol și fond funciar,, se va desfășura în data de 13.06.2018 ora 
10,00, la sediul Prim ăriei Cernătești, județul Buzău 

 Interviul în data de 15.06.2018  ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Cernătești, 
judeţul Buzău. 

 Dosarele înscrierii la concurs  se pot depune la sediul Primăriei comunei Cernătești, 
judeţul Buzău în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial Partea a-III-a. 

 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008, cu  modificările și completările ulterioare. 



,, În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va 
conţine în mod obligatoriu:  
 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; 
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 
implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 
i) cazierul judiciar; 
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.  
       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
       Copiile de pe actele prevăzute pentru întocmirea dosarului, se prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 
       Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 
5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub 
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
       Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs 
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.,, 
 

Bibliografia pentru funcția publica de referent clasa III grad profesional asistent 
Compartiment financiar contabil 

                                      
 1.  Constitția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 2   Legea nr.215/2001 a administrației  publice locale, republicată, modificată și 
      completată 
3.   Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2; 
4   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata; 
5   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, TITLUL IX cu modificările și completările 
     ulterioare; 
6   H.G. nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a TITLULUI   
     IX al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
7.  Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și 
     completările   ulterioare; 
8.  O.M.F.P nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
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Bibliografia pentru funcția publica de referent clasa III grad profesional superior 
Compartiment agricol și fond funciar 

 
1.     Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
2.     Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata modificată şi 
        completată; 
3.     Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2; 
4.     Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata; 
5      Legea nr. 18/1991  privind fondul funciar, republicată, cu modificările și 
        completările  ulterioare; 
6.    O.U.G.nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor  
       permanenete, cu modificările și pentru modificarea Legii Fondului funciar  
       nr.18/1991, cu  modificările și completările ulterioare. 
7.    H.G.nr.1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  
       prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
       pajiștilor  permanenete, cu modificările și completările ulterioare. 
8.   Legea nr.7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu  
      modificările și completările ulterioare. 
 
     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cernătești, judeţul 
     Buzău şi la numărul de telefon 0238/528001 sau 0760266091. ,,    
 
 
 
 
 
 
                                                             PRIMAR, 
                                                    MÎRZEA PETRACHE 
 
 


