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Filiala Ten onala de Imbunatatiri Funciare Olt a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare anunta
scoaterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

Consilier IA - 1 post Serviciul PEP
conform HG 286/23.03.2011 cu modificările şi completările

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii după cum urmează:
Proba scrisă în data de 26.11.2019, ora 11:00
Proba interviu în data de 02.12.2019, ora 10:00

Pentru a ocupa un post vacant candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 3 din
REGULAMNETUL-CADRU privind stabilirea principiilor generale de aocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteri i lor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.
1027/2014:

a)are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand
Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postlui pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei

medicale eliberate de medicul de familie;
f)indeplineste conditiile de studii si de vechime pentru ocuparea postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori

contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,
cu execptia situatiei in care a intervenit reabilitatrea.
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Cerintele specifice pentru ocuparea postului vacant sunt urmatoarele:
o Pentru Consilier IA - studii tehnice superioare de lungă durată, minimum 2 ani vechime

Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
-Cerere individuală de inscriere cu specificatia punctului de lucru pentru care candideaza;
-Copia actului de identitate;
-Copiile şi originalele certificatelor de studii (diplome), naştere, căsătorie, hotărâri judecătoreşti de

divorţ, încredinţare minori;
-Copia carnetului de munca actualizata pana la data de 31.12.2010, conforma cu originalul sau

adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor;



-Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria raspundere că nu este implicat În proces penal pentru fapte
care Îl fac incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

- Certificat medical, care constată faptul că este apt pentru prestarea muncii(medicina muncii sau
medicul de familie);

-Curriculum vitae;
Dosarul continand cele specificate mai sus se depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei

teritoriale de Imbunatatiri Funciare Olt in perioada 05.11.2019 - 18.1l.2019, intre orele 08.00-16.00.

Nota: Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica 
pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei sau se prezinta copii legalizate. 

Concursul consta in doua probe - proba scrisă si interviul, care se sustin la sediul Filialei Teritoriale de
Imbunatiri Funciare Olt conform calendarului anexat.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Filialei Teritoriale de Imbunatatiri Funciare Olt.
din Caracal str Vornicu Ureche nr.15., Jud. Olt sau la nr. de telefon 0249515293, persoana de contact Tudor
Mircea Cătălin.

Calendarul concursului este prezentat in anexa la prezentul anunt si

Secretar comisie concurs
Jr.~a Cătălin



CALENDAR
de desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din filiala teritorială

Olt a ANIF

Nr. Acţiunea
crt. Data/ Perioada

O 1 2
l. 04.11.2019 Publicarea anuntului
2. 18.11.2019 ora 16:30 Data si ora pina cind se depun dosare de înscriere la concurs la

Secretariatul comisiei de concurs.
3. 19.11.2019 ora 16:30 Afişare rezultate selectare dosare de înscriere la concurs
4. 20.1l.2019 08:30- 16:00 Depunere la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,. a contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor.
5. 21.11.2019 ora 14:00 Afişare rezultate contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei

dosarelor de înscriere la concurs
6. 26.11.2019 ora 11:00 Începerea concursului; proba scrisa

7. 27.11.2019 ora 14:00 Afişare rezultate la probă scrisa
8. 28.11.201908:30-16:00 Depunere contestaţii rezultate la probă scrisa
9. 29.l1.2019 ora 14:00 Afişare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele probei

scrise
10. 02.12.2019 ora 10:00 Desfăşurarea probei interviu
Il. 03.12.2019 ora 16:30 Afişare rezultate proba interviu
12. 04.12.201908:30-16:00 Depunere contestaţii proba interviu
13. 05.12.2019 ora 16:00 Afişare rezultate contestaţii proba interviu
14. 06.12.2019 ora 14:00 Comunicare rezultate finale ale concursului

\ Secretar Comisie concurs
Jr. Tudor Mircea Cătălin
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pentru ocuparea pos ului de: Consilier IA din cadrul Serviciului PEP
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HG nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
H.G. 579/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice şi a Procedurilor privind
constituirea utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a
infrastructurii de Îmbunătăţiri funciare, pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de
folosinţă În favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de
îmbunătăţiri funciare;
HG 444/2014 pentru modificarea şi completare a Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin HG 273/1994.
HG nr. 1080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de
colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de Îmbunătăţiri funciare.
Ordinul nr.1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor dr
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluării accidentale;
Ordinul nr. 120/2011 al MADR, pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi
plata tarifelor pentru serviciilede îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările
ulterioare;
OUG .nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităfi de îmbunătălri funciare, cu
modificările şi complătările ulterioare.
Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului;
Ordinul 227/2006 - zone de protecţie a lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare;
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi cornpletările ulterioare;
Ordinul nr. 118 din 17 februarie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 159/23.02.2005,
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea teritoriului organizaţiilor de
îmbunătăţiri funciare şi al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;

Ordin nr. 614 din 23 august 2004, publicat În Monitorul Oficial nr. 802/31.08.2004 privind
aprobarea Normelor tehnice generale pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor
de conducte îngropate din amenajările de irigaţii.
Hotărâre nr. 1309 din 19 august 2004, publicată În Monitorul Oficial NR. 805/01.09.2004,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare (modificătă prin HG 1874/2005).



Legea Îmbunătăţirilor Funciare nr.138/2004, republicată În Monitorul Oficial al României
Partea 1, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru OUG nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor;
HG nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea În construcţii,

cu modificările şi completările
ulterioare.
Legea 107/1996 a apelor cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 10/1995, privind calitatea În construcţii;
HG 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţiile aferente acestora;Exploatarea, Întreţinerea şi repararea lucrărilor de Îmbunătăţiri
funciare.


