MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA DOLJ
Str.Ion Maiorescu nr.4
Craiova,29.05.2017
Nr.7782

ANUNŢ
Directia pentru Agricultura Judeteana Dol, cu sediul in Craiova, strada Ion Maiorescu nr.4, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, grad
profesional IA, in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Financiar Contabilitate, juridic, achiziţii publice,
administrativ şi relaţii publice.
Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual, menţionat mai sus, va consta în 3 etape
succesive, după cum urmează:
-selecţia dosarelor de înscriere;
-proba scrisă- 30.06.2017, ora 10.00;
-interviu- 03.07.2017, ora 10.00.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286
din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice ocupării pe perioadă nedeterminată a functiei contractuale sunt următoarele:
a) vechime minimă de 6 ani in domeniul economic;
b) studii superioare de lungă durată în domeniul stiintelor economice;
Dosarele de înscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile de la publicarea anuntului.
Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4- carnetul de munca sau, după caz, adeverintele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
5- cazierul judiciar;
6- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7- curriculum vitae;
Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original la Compartimentul Resurse Umane în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr.de telefon 0251/411037.

DIRECTOR EXECUTIV,
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BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE CONSILIER IA

1.

LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.

LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.

LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;

4.

Legea Finantelor nr. 500 din 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.

OMPF nr. 1792 din 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum
si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

6.

Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi
pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia ;

7.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare ;

8.

Legea Contabilitatii nr. 82/1991 ;

9.

H.G. nr.860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor
pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

10. HG. nr.30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea
Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru
Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor
11. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

