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Comuna TARCĂU, Judeţul NEAMŢ, ROMÂNIA 
P R I M Ă R I A 

Adresa: comuna Tarcău, judeţul Neamţ, cod poştal: 617445; 
Telefon: 0233/240066, 0233/240951, fax: 0233/206253; 

e-mail:  primaria@tarcau.ro      web site: www.tarcau.ro 
 
 

 
 

Nr. 5509 / 03 iunie 2022 
 

 
ANUNŢ  

 
Avȃnd în vedere prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comuna Tarcău anunţă organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea unei funcţii publice specifice vacante, în cadrul Compartimentului Arhitect Şef, din aparatul 
de specialitate al primarului Comunei Tarcău. 
Detalii privind funcţia publică:  
Nivelul postului: funcţie publică specifică de conducere 
ID post: 567994 

Denumirea funcţiei publice: Arhitect – şef 
Clasa: I 
Compartiment: Arhitect – Şef  
Denumirea postului: (definit potrivit art. 9 din HG nr. 611/2008, aferent funcţiei publice): Arhitect Şef 
Durata timpului de lucru: durată normală, de 8 ore/zi (40 de ore/saptămȃnă) 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Tarcău, constând în trei probe succesive:  

- selecţia dosarelor, în perioada  23 –  29  iunie 2022 

Dosarele de concurs, conţinând documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare, se vor depune începând cu data de 03 iunie 2022, până 
pe data de 22 iunie 2022, ora 15.30, la Registratura Primăriei comunei Tarcău, strada Principala, 
cod poştal 617445, Tarcău, judeţul Neamţ 

Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezentul anunţ la oficiul poștal, 
la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse 
în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la 
data și ora afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs. 

- proba scrisă - care se va susţine în data de 04 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei 
Tarcău şi  

- interviul – data interviului va fi anunţată odată cu rezultatele la proba scrisă, cu respectarea 
prevederilor art. 56 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare.  Proba interviului va fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi 
la proba scrisă. 

 
 Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii 
specifice):  
 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, 
urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor 
sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare 
profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării 
construcţiilor, conform art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare  
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Persoanele cu formația profesională de inginer sau subinginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu 
specialitatea inginerie economică în construcții și care au promovat concursul pentru ocuparea funcției 
publice, dar nu au absolvite cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, au obligația să absolve cursurile de 
formare profesională specifice organizate de Institutul Național de Administrație în colaborare cu 
Registrul Urbaniștilor din România, sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în termen de maximum un an de la numire, sub sancțiunea eliberării din funcția publică. 
 
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.  
 
Prin derogare de la prevederile OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în situația în 
care la concurs nu se prezintă persoane care să îndeplinească condițiile de vechime în specialitatea 
studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, pot participa la concurs și persoane care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcției de arhitect-șef de minimum 3 ani.  
 
- condițiile generale prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 
 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 şi în anexa la prezentul anunţ, 
disponibil şi de pe pagina de internet a Comunei Tarcău sau de la Registratura Primăriei Tarcău; 

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) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de 
licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, 
conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f) 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; 

Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor 
prevăzute în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare și 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. 

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 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. 

h) documentul care atestă că persoana îndeplinește condiția prevăzută la art 465 alin. (1) lit. e) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv că este aptă, din punct de vedere psihologic, să 
exercite o funcție publică. Atestarea se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul 
unităților specializate, acreditate în condițiile legii. 
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i) cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 
informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul 
de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data 
și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care 
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau 
instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate 
la nivel instituțional. 
 
j) 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. 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap 
prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în 
termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare 
pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. 
 
Coordonate de contact:  
Telefon: 0233/240066 
Fax: 0233/206253 
E-mail: primaria@tarcau.ro 
 
Persoana de contact:  Ecaterina PARUSCHI, consilier superior în cadrul Compartimentului Suport 
Secretar General,  Resurse Umane şi Securitatea Muncii din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Tarcău (Consilier Resurse uname şi SSM) 
 
Anexe care fac parte din prezentul anunţ: 

 bibliografia şi tematica concursului 
 atribuţiile prevăzute pentru fişa postului 
 formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 
 modelul de adeverinţă prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008 
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BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul de recrutare în funcţia publică specifică de conducere, vacantă,  cu ID 210484, 
în cadrul Compartimentului Arhitect - şef, din aparatul de specialitate al primarului Comunei 

Tarcău din data de 04 iulie 2022 
 

Bibliografia concursului: 

1. Constituţia României, republicată;  
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare;  
6. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233 din 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și 
de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;  
7. Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  
8. Normele metodologice din 01 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare; 
9. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare şi consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de ameajarea 
teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului  General de urbanism, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
12. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
13. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
14. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
Tematica concursului: 
1.      Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea 
şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

2.      Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici; 

3.      Reglementări privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, autorizarea lucrărilor de construcţii, 
calitatea în construcţii, cadastrul şi publicitatea imobiliară, exercitarea profesiei de arhitect; 
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Atribuţiile postului: 
1. Cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare: 
a) asigurară existenţa temeiului tehnic şi juridic necesar emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor 
de construire/desfiinţare, respectiv avizării şi a aprobării documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau 
de urbanism, elaborate potrivit legii;  
b) organizarea activităţii de emitere a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare 
prin stabilirea procedurilor de întocmire, verificare şi emitere a acestora;  
c) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii;  
2. Pentru emiterea certificatelor de urbanism exercită următoarele activităţi specifice:  
a) verificarea conţinutului documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situaţia în care 
autoritatea emitentă are structură de specialitate constituită potrivit legii; 
b) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în 
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită 
certificatul de urbanism;  
c) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism 
cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de 
amenajare a teritoriului, legal aprobate;  
d) formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiţiei;  
e) stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum şi a unor eventuale 
studii şi a studiilor de specialitate necesare autorizării;  
3. Fundamentează dezvoltarea complexa a teritoriului comunei;  
4. Dezvoltă unele structuri funcţionale – spaţiale care sa permită realizarea unui echilibru permanent între 
modul de valorificare a potenţialului natural şi economic şi protejarea acestora în corelare cu conceptul 
dezvoltării durabile a teritoriului;  
5. Elaborează conceptul general al amenajării teritoriului comunei;  
6. Asigură asistenţa de specialitate la lucrările comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.  
7. Urmareşte respectarea legalităţii privind activitatea de afişaj şi reclamă.  
8. Asigură recepţionarea lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de 
proiectare la care au fost comandate de primărie. 
9. Asigură respectarea legalităţii în actele şi avizurile acordate în domeniul autorizaţiilor în construcţii, 
urbanism şi amenajarea teritoriului. 
10. Verifică şi controlează modul de aplicare a hotărȃrilor Consiliului local şi dispoziţiilor Primarului în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, luȃnd măsuri de intrare în legalitate. 
11. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea specificului 
local în materie de arhitectură; 
12. Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare; 
13. Asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de 
urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a 
problemelor verificate; 
14. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele 
de specialitate; 
15. Asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de organizare şi de dezvoltare 
urbanistica a comunei (plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, studii de specialitate); 
16. Organizează primirea şi verificarea documentaţilor tehnice în teren, depuse de solicitanţi pentru 
obţinerea de autorizaţii de contrucţii şi certificate de urbanism, după care decide asupra cererilor 
formulate; 
17. Gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 
18. Urmăreşte aplicarea întocmai şi răspunde de respectarea legalităţii la eliberarea certificatelor de 
urbanism şi autorizatiilor de construire; 



        

6 
 

19. Se preocupă de obţinerea acordurilor şi avizelor de către comună, conform legislaţiei în vigoare; 
20. Întocmeşte şi supune spre aprobare studiile şi detaliile de urbanism; 
21. Organizează concursuri locale pentru elaborarea proiectelor de urbanism; 
22. Asigură verificarea şi inventarierea anuală sau ori de cate ori este necesar a construcţiilor cu caracter 
provizoriu şi permanent pe raza municipiului. 
23. Realizează, împreună cu celelalte compartimente de specialitate, activităţi de depistare a terenurilor 
libere din comună. Verifică regimul juridic al acestora şi face propuneri pentru realizarea de obiective de 
utilitate publică, cu caracter social, construcţii de locuinţe sau obiective civile pentru satisfacerea 
cerinţelor publice. 
24. Asigură întocmirea referatelor de specialitate pentru a fi prezentate la Comisia de avizare tehnică, 
conform legilor în vigoare. 
25. Emite certificate de urbanism necesare circulaţiei imobilelor şi terenurilor. 
26. Avizează documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform HG 
834/1991; 
27. Organizează banca de date urbanistice a municipiului şi urmăreşte reactualizarea continua a datelor. 
28. Avizează modul de realizare a investiţiilor în concordanţa cu planurile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului aprobate de Consiliul Local; 
29. Participă şi coordonează acţiunea de mobilare urbană a spaţiilor verzi, de înfiinţare de terenuri de 
sport, de joaca pentru copii şi platforme gospodăreşti; 
30. Face analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentelor depuse şi restituirea 
după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii); 
31. Analizează proiectul depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii 
tuturor cerinţelor şi condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant; 
32. Colaborează cu unităţile specializate la elaborarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, precum şi la 
actualizarea acestora; 
33. Asigură asistenţă tehnică la activităţile de concesionare a terenurilor din proprietatea municipiului, 
schimburi de terenuri între persoane fizice şi Consiliul Local, ieşiri din indiviziuni cu statul şi altele; 
34. Asigură soluţionarea operativă a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor şi diverşilor agenţi economici, 
conform cu legislaţia în vigoare; 
35. Urmareşte întocmirea documentaţiei necesare pentru autorizaţiile de desfiinţare în cazul depistării 
construcţiilor nelegale; 
36. Asigura sectorizarea comunei si repartizarea acestor sectoare pe persoanele cu atributiuni de control 
asupra respectarii normelor de disciplina in constructii; 
37. Urmăreşte modul de respectare a legalităţii în cazul organizărilor de santier de bază sau provizorii şi 
dispune de măsuri pentru intrarea în legalitate; 
38. Participă cu delegaţi la lucrările comisiei care analizează stadiul lucrărilor de construcţie cu surse de 
risc în exploatare şi face propuneri pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent; 
39. Întocmeşte diverse dări de seamă statistice, rapoarte şi informări diverse şi le transmite la cei autorizaţi 
să le primească; 
40. Asigură păstrarea confidenţialităţii datelor ce privesc activitatea direcţiei şi documentelor cu care intră 
în contact salariaţii acesteia; 
41. Organizează banca de date cadastrale urbane şi asigură actualizarea datelor ori de cate ori este necesar 
acest lucru; 
42. Tine la zi evidenţa cadastrală a terenurilor din comună, care fac obiectul legii fondului funciar; 
43. Organizează primirea şi verificarea în teren a documentaţiilor tehnice de specialitate; 
44. Asigură realizarea, reactualizarea planurilor şi cadastrelor comunei pentru suprafeţele supuse eliberării 
de acte de proprietate; 
45. Intocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii 
cadastrului; 
46. Avizează la cerere, documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform 
normelor legale în vigoare; 
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47. Verifică în teren schiţele de dezmembrare şi cadastrele, după care acordă avizarea necesară pe aceste 
schiţe; 
48. Colaborează cu unitatile de specialitate în vederea elaborării şi aprobării lucrărilor privind amenajarea 
teritoriului comunei; 
49. Ţine la zi evidenţele cadastrale cerute de lege, de HCL sau de dispoziţiile conducerii primăriei; 
50. Asigură păstrarea în condiţii de securitate a planurilor cadastrale; 
51. Asigură asistenţa tehnică de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar şi figurarea 
grafică la scară, pe hartile cadastrale a punerii în posesie a terenurilor atribuite conform legii; 
52. Transmite informaţii către Judecatoria locală şi Cartea Funciară, de parcelare a terenurilor şi ieşire din 
indiviziune cu statul; 
53. Întocmeşte rapoarte, informări şi diverse dări de seamă pe care le transmite pe destinaţiile cerute de 
organele sau persoanele abilitate să le primească, solutionează în mod operativ petiţiile primite; 
54. Organizează şi exercită activităţi de control privind disciplina în construcţii luȃnd măsuri de intrare în 
legalitate acolo unde constată abateri de la normative; 
55. Organizează activitatea de depistare a construcţiilor ilegale şi ia măsurile impuse de starea de fapt 
pentru intrarea în legalitate şi aducerea terenurilor la starea initială; 
56. Asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale şi tehnico-edilitare la amenajarea şi folosirea eficientă 
a terenului din intravilan şi teritoriul administrativ al comunei, respectarea perimetrului construibil şi a 
regimurilor de construcţie. 
57. Verifică dacă s-au întocmit note de constatare în urma verificării în teren a cazurilor sesizate şi propune 
măsuri de intrare în legalitate conform Legii nr.50/1991, republicată; 
58. Urmăreşte respectarea calităţii în construcţii şi face propuneri, în condiţiile legii, pentru desfiinţarea 
construcţiilor nelegale; 
59. Propune acţionarea în justiţie în vederea desfiinţării lucrărilor sau de aducere la starea iniţială a 
terenurilor şi construcţiilor pentru care nu s-au emis autorizaţii de construire sau nu au fost respectate 
prevederile legale; 
60. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti şi a dispoziţiilor Primarului, precum şi a 
hotărârilor de consiliul privind desfiinţarea construcţiilor neautorizate; 
61. Constată contravenţii la normele privind amplasarea şi autorizarea construcţiilor şi a altor lucrări 
potrivit dispoziţiilor în vigoare; 
62. Întocmeste semestrial un raport privind respectarea programului de control, cu semnalarea abaterilor 
constatate si modul de solutionare; 
63. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţa în exercitarea 
atribuţiunilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare; 
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Anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008 
 

Denumire angajator: 

Date de identificare ale angajatorului: (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului: (telefon, fax)Nr. de înregistrare 

Data înregistrării: 

ADEVERINȚĂ 
Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........................ seria 
.................. nr. ................., CNP ..........................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului 
administrativ de numire nr. ................./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial 
de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidență 
a salariaților cu nr. ......./........................., în funcția/meseria/ocupația de (^1) ........................... . 
Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului 
administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel (^2) ..................., în specialitatea .......................  

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ....................... a 
dobândit: 
– vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile; 

– vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile. 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele 
mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  
crt. 

Mutația 
intervenită Data 

Meseria/Funcția/Ocupația cu 
indicarea clasei/gradației 

profesionale 

Nr. și data actului pe baza 
căruia se face înscrierea și 

temeiul legal 
     
 

În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical și ................... concediu fără plată. 

În perioada lucrată, dlui/dnei .................... nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/i s-a aplicat 
sancțiunea disciplinară .................... . 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în 
prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete. 

Data............................. 

Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului (^3),............................. 
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului............................. 

Ștampila angajatorului 

 
Note 
(^1) Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții. 

(^2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior). 

(^3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă 
angajatorul în relațiile cu terții. 
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Anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
Autoritatea sau instituţia publică:................................................................................... 
 
  

Funcţia publică solicitată: 

Data organizării concursului:  
 

Numele şi prenumele candidatului: 
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la 
concurs): 

Adresa: 
E-mail: 
Telefon:  
Fax:         

 

Studii generale şi de specialitate: 
Studii medii liceale sau postliceale : 
  

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Studii superioare de scurtă durată : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Studii superioare de lungă durată : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Studii postuniversitare, masterat sau doctorat : 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
   
   
   

 
Alte tipuri de studii: 
 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 
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Limbi străine1) : 
 

Limba  Scris Citit Vorbit 
    
    
    

 

Cunoştinte operare calculator2) :  
 
Cariera profesională3): 
 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia  Principalele 
responsabilităţi 

    
    
    

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 

1........................................................................................................................................ 

2........................................................................................................................................ 

 
 

Persoane de contact pentru recomandări5): 

 
Declarații pe proprie răspundere6) 
 
Subsemnatul/a............................................................................, legitimat/(ă) cu CI/BI, 
seria.................,numărul............................, eliberat/(ă) de .............................. la data de 
............................., 
cunoscând prevederile art. 465 alin. (1)  lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe 
propria răspundere că: 
 

- mi-a  fost [    ]  
[    ]  - nu mi-a fost            

 interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, 
prin hotărȃre judecătorească definitivă, în condiţiile legii. 
Cunoscȃnd prevederile art. 465 alin. (1)  lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în 
ultimii 3 ani: 
     -     am fost                                                                  [    ]             
     -     nu am fost destituit/ă dintr-o functie publică        [    ] 
și/sau 

- mi-a încetat      [    ]       contractul individual de muncă 
- nu mi-a  încetat[    ] 

pentru motive disciplinare. 
Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: 
- am fost   [    ] 
- nu am fost               [    ]   
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică. 7) 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 
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Cunoscȃnd prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea e priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţămȃntul cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 8), declar urmatoarele: 
- îmi exprim consimţămȃntul               [     ] 
- nu îmi exprim consiţămȃntul             [     ] 
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter 
personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic; 
- îmi exprim consimţămȃntul                            [     ]      
- nu îmi exprim consimţămȃntul                       [     ] 
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii 
extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscȃnd ca pot reveni oricȃnd 
asupra consimţămȃntul acordat prin prezenta ; 
- îmi exprim consimţămȃntul                 [     ] 
- nu îmi exprim consimţămȃntul            [     ] 
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 
concurs/examen în vederea promovării, cunoscȃnd ca pot reveni oricȃnd asupra 
consimţămȃntul acordat prin prezenta ; *) 
- îmi exprim consimţămȃntul                 [     ] 
- nu îmi exprim consimţămȃntul            [     ] 
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi 
de cercetare; 
- îmi exprim consimţămȃntul                 [     ] 
- nu îmi exprim consimţămȃntul            [     ] 
să primesc pe adresa de e-mail indicată materialele de informare şi promovare cu privire 
la activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice. 
 

 

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în 
acest formular sunt adevărate. 

 
Data ………………………..  
 
    
Semnatura …………………………..  
* Se completează doar de candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante. 
1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de 
autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor ”utilizator elementar”, ”utilizator 
independent” și, respectiv, ”utilizator experimentat”. 
2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există 
competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante 
care atestă deținerea respectivelor competențe. 
3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară. 
4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul. 
5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 
6)Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării. 
7) Se va numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
8)Se va bifa cu „X” varianta de raspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de 
email indicată de catre candidat în prezentul formular. 
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