
 

 

 

Nr. 3422/15.03.2023  

A N U N Ţ 
 

Primăria oraşului Ştefăneşti, 

 În conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu respectarea prevederilor dispoziției nr. 474  din 22.12.2022 privind aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul 

Primăriei oraşului Ştefăneşti şi a Regulamentului pentru ocuparea posturilor contractuale în afara 

organigramei, aferente gestionării şi implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene 

nerambursabile şi a celor aferente gestionării şi implementării Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă; 

Primăria oraşului Ştefăneşti, cu sediul în localitatea Ştefăneşti, oraș Ştefăneşti, Județul Botoșani, 

str. Ştefan Luchian, nr. 4, organizează concurs în perioada 05.04.2023-07.04.2023, proba scrisă și 

interviu pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție, vacante: 

1. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Registratura, relații cu publicul – 

post contractual de execuție, pe perioada nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă 

de de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână – 1 post; 

2. Referent, treapta IA în cadrul Compartimentului Registratura, relații cu publicul - post 

contractual de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 

de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână – 1 post; 

3. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Cadastru - BIROU DOMENIU 

PUBLIC, PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI - post contractual de execuție, pe perioadă 

nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână – 1 

post; 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS  

 În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data afişării anunţului, respectiv 15.03.2023 – 28.03.2023. 

Acte necesare în vederea participării la concurs: 

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:  

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după 

caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

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

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 
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f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute 

la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele 

care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru 

completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 

Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul 

sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau 

privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu 

dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau 

evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european.  
 

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din HG 1336/2022. 

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de 

adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad 

de handicap, emis în condiţiile legii. 

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap 

prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de 

către secretarul comisiei de concurs. 

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele 

penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs 

preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea 

certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. 

(1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în 

formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu 

eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia 

publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a 

concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii. 

(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul 

resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de 

candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau 

instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34. 

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta 

electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de 

identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de 

concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului 

administrativ de angajare. 

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor 

publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului. 

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut 

la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

 

I. Condiții  generale de participare la concurs (conform art 15 din HG 1336/2022 

coroborat cu art 542 alin. (1) si (2) din OUG 57/2019): 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

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

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 

parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei 

Elveţiene; 
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b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) 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; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals 

ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată 

la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a 

unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 

ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).  

 

 

II. Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante 

1. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Registratură, relații cu publicul – 

post contractual de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă 

de de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 Educație solicitată: absolvent cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de 

învăţământ superior acreditată/autorizată; 

 Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor superioare: 6 luni; 

 

2. Referent, treapta IA în cadrul Compartimentului Registratură, relații cu publicul - post 

contractual de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 

de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 Educație solicitată: absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ 

de nivel liceal, conform legii; 

 Condiţii minime de vechime: 6 ani şi 6 luni; 

 

3. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Cadastru - BIROU DOMENIU 

PUBLIC, PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI - post contractual de execuție, pe perioadă 

nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 Educație solicitată: absolvent cu diplomă de licenţă/diplomă a unei instituţii de 

învăţământ superior acreditată/autorizată; 

 Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor superioare: 6 luni; 

  

Concursul constă în trei etape: selecția dosarelor de înscriere (verificarea eligibilității dosarelor 

depuse de către candidați), proba scrisă şi interviului (testarea abilităților, aptitudinilor și motivația 

candidaților) şi se va desfășura la sediul Primăriei Ștefănești situate în Str. Ştefan Luchian nr. 4, oraş 

Ştefăneşti, conform calendarului următor: 

- depunerea dosarelor: 15.03.2023-28.03.2023 la Compartimentul Resurse umane, Luni-Joi, în 

intervalul orar 10.00-16.00, Vineri în intervalul 10.00-14.00; 
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- selecția dosarelor: 29.03.2023; 

- afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de concurs va avea loc în data de 29.03.2023 

ora 14.00; 

- contestațiile la rezultatele selecției dosarelor se vor putea depune pana în data de 30.03.2023 

ora 14.00; 

- rezultatele finale pentru proba evaluării dosarelor vor fi afișate in 30.03.2023 ora 16.00; 

- proba scrisa se va desfășura în 05.04.2023 ora 1000   

- afisare rezultate proba scrisa 05.04.2023  ora 14.00; 

- contestațiile la rezultatele probei scrise se vor putea depune pana în data de 06.04.2023 ora 

14.00; 

- rezultatele finale pentru proba scrisa vor fi afișate in 06.04.2023 ora 16.00 

- proba interviu  se va desfășura în 07.04.2023 ora 1000; 

- afișarea rezultatelor obținute la proba interviu: 07.04.2023 ora 14.00; 

- contestațiile la rezultatele interviului se vor putea depune pana în data de 10.04.2023 ora 

14.00; 

- rezultate finale după contestații vor fi afișate în data de 10.04.2023 ora 16.00.  

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele 

teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba 

scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de 

analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se 

organizează concursul. 

Durata probei scrise 2 ore. 

Punctajul pentru proba scrisa este de maximum 100 de puncte. 

Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de 

fiecare membru al comisiei de concurs. 

Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut: minimum 50 de puncte. 

Interviul se realizeaza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 

desfășurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.  

 Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:  

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 

b) capacitatea de analiză şi sinteză; 

c) motivaţia candidatului; 

d) comportamentul în situaţiile de criză; 

e) abilităţi de comunicare; 

f) iniţiativă şi creativitate. 

Punctajul pentru interviu este de maximum 100 de puncte. 

Punctajul final se calculează ca media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru a comisiei 

de concurs. 

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut: minimum 50 de puncte. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu. 

  

Bibliografia de concurs pentru funcţia de:  

I. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Registratură, relații cu publicul; 

II. Referent, treapta IA în cadrul Compartimentului Registratură, relații cu publicul;  

 

1. Constituția României, republicată;  

2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ: 



 

 

3. Ordonanţă Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată și modificată; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a 

petiţiilor, cu modificările ulterioare; 

6. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 

autorităţile  publice  centrale și locale, modificată şi completată 

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

9. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

10. H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică 

11. Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE; 

12. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

 

TEMATICA de concurs pentru funcţia de:  

I. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Registratură, relații cu publicul; 

II. Referent, treapta IA în cadrul Compartimentului Registratură, relații cu publicul;  

 

1. Constituția României, republicată;  

- TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, CAPITOLUL II - 

Drepturile şi libertăţile fundamentale 

2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 

- PARTEA a III – a Administraţia publică locală: TITLUL V Autorităţile administraţiei 

publice locale (CAPITOLUL I Dispoziţii generale, CAPITOLUL II Competenţele 

autorităţilor administraţiei publice locale, CAPITOLUL III Consiliul local, CAPITOLUL IV 

Primarul, CAPITOLUL VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale) 

- PARTEA a VI: TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL III Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

3. Ordonanţă Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată și modificată; 

- Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a 

petiţiilor, cu modificările ulterioare; 

- Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

6. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 

autorităţile  publice  centrale și locale, modificată şi completată 



 

 

- Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 
autorităţile  publice  centrale și locale; 

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- CAPITOLUL II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public  

8. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

- CAPITOLUL II Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public, 

CAPITOLUL III Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public, 

CAPITOLUL IV Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică direct, 

CAPITOLUL VI Sancţiuni  

9. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- CAPITOLUL I Dispoziţii generale, CAPITOLUL II Proceduri privind participarea 

cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi 

la procesul de luare a deciziilor 

10. H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică 

- CAPITOLUL II Procedura de asigurare a transparenţei decizionale  

11. Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE; 

- CAPITOLUL II Principii, CAPITOLUL III Drepturile persoanei vizate  

12. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

- CAPITOLUL III Elaborarea actelor normative - SECŢIUNEA a 4 - a Motivarea 

proiectelor de acte normative; CAPITOLUL IV Redactarea actelor normative; 

CAPITOLUL V Structura actului normativ; CAPITOLUL VI Modificarea, completarea, 

abrogarea şi alte evenimente legislative;  

 

Bibliografia de concurs pentru funcţia de:  

III. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Cadastru - BIROU DOMENIU 

PUBLIC, PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI  

1. Constituția României, republicată;  

2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 

3. Ordonanţă Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată și modificată; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a 

petiţiilor, cu modificările ulterioare; 

6. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 

autorităţile  publice  centrale și locale, modificată şi completată 

7. Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE; 

8. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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9. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordinul nr. 600/2023  pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară 

 

TEMATICA de concurs pentru funcţia de:  

III. Consilier, Grad profesional II în cadrul Compartimentului Cadastru - BIROU DOMENIU 

PUBLIC, PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI 

1. Constituția României, republicată;  

- TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, CAPITOLUL II - Drepturile şi 

libertăţile fundamentale 

2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 

- PARTEA a III – a Administraţia publică locală: TITLUL V Autorităţile administraţiei publice 

locale (CAPITOLUL I Dispoziţii generale, CAPITOLUL II Competenţele autorităţilor 

administraţiei publice locale, CAPITOLUL III Consiliul local, CAPITOLUL IV Primarul, 

CAPITOLUL VIII Actele autorităţilor administraţiei publice locale) 

- PARTEA a VI: TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL III Personalul contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

3. Ordonanţă Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată și modificată; 

- Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a 

petiţiilor, cu modificările ulterioare; 

- Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

6. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 

autorităţile  publice  centrale și locale, modificată şi completată 

- Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 
autorităţile  publice  centrale și locale; 

7. Regulamentul  nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE; 

- CAPITOLUL II Principii, CAPITOLUL III Drepturile persoanei vizate  

8. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- TITLUL I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare, CAPITOLUL II 

Organizarea activităţii de cadastru; CAPITOLUL III Organizarea lucrărilor sistematice de 

cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară  

- TITLUL II Publicitatea imobiliară; CAPITOLUL I Evidenţa cadastral – juridică; 

CAPITOLUL II Procedura de înscriere în cartea funciară  

9. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- CAPITOLUL II Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, CAPITOLUL 

IV Dispoziţii procedurale 

10. Ordinul nr. 600/2023  pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară 
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- CAPITOLUL II CUPRINSUL CĂRŢII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA 

FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAŢII CADASTRALE ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE A 

ACESTORA 

- CAPITOLUL III DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENŢELE DE 

CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ  

- CAPITOLUL IV PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE 

FUNCIARĂ 

 

Relații suplimentare – Primăria oraşului Ştefăneşti, Compartiment Resurse umane, tel. 

0231564101 
   

 

    PRIMAR,              Secretar General al orașului, 

  Buțura Florin                   Vesel Petru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEŢUL BOTOŞANI       

PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI 

Compartimentul Resurse umane 

Nr. 3422/15.03.2023 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, 15.03.2023 

 

 

 

Subsemnata, Niță Irina-Adriana, Consilier, compartiment Resurse Umane, azi data de mai sus, 

am procedat la afişarea anunţului privind concursul organizat, pentru ocuparea, pe perioadă 

nedeterminată, a trei funcţii contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata, 05.04.2023-

07.04.2023, proba scrisă și interviu. 

 

Afişarea s-a făcut la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti, şi pe site-ul  primăriei. 

 

 

 

 

                                       Consilier, 

      Niță Irina-Adriana 

 

 

 
 


