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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi organizează, În perioada 5
decembrie 2017 - 8 decembrie 2017, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare În grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară comunicat
prin adresa 26384/24.10.2017 Înregistrată În evidenţele oficiului teritorial sub nr.
7326/25.10.2010, concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de
execuţie, cu Încadrare pe perioadă determinată, până la revenirea titularului pe post,
după cum urmează:

1 post subinginer cadastru grad I - Serviciul Cadastru;

CERINTELE POSTULUI:,

studii de specialitate: studii superioare de scurtă durată - specialitatea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători terestre şi cadastru;
vechime În specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani şi 6 luni.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:,

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul În România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;

f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat 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.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Pentru Înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
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a. cerere de Înscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii. ,
publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste 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;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea În muncă, În meserie şi/sau În specialitatea studiilor, raport
REVISAL;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f. 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 unitătile sanitare abilitate;,

g. curriculum vitae;
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, În clar, numărul, data, numele, ,

emitentului şi calitatea acestuia, În formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat' admis la

selecţia dosarelor, care a depus la Înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate În copii legalizate sau În copii,
Însotite de documentele originale În vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

, În vederea Înscrierii la concurs, candidaţii vor depune do~arele În termen de 5 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 23 noiembrie 2017,
inclusiv, orele 16.00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.

Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului deCadastru şi Publicitate Imobiliară
Galaţi str. AI. 1. Cuza, nr. 47 bis, etajul 1.

SUSTINEREA CONCURSULUI:,

1. Concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de subinginer
cadastru grad I constă, În 3 etape succesive, după cum urmează:

a. selecţia dosarelor de Înscriere;
b. susţinerea unei probe scrise;
c. susţinerea interviului.
Lucrarea scrisă verifică pe baza tematicii şi a bibliografiei anunţate, cunoştinţele

teoretice ale candidatului.
Lucrarea scrisă poate conţine:
1. Întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);
2. Întrebări cu răspuns scurt;
3. Întrebări cu răspuns elaborat (subiecte de sinteză) şi speţe;
4. o combinatie a variantelor de mai sus.

Timpul destinat pentru elaborarea probei scrise nu poate depăşi 3 ore.
Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară Galaţi şi pe site-ul instituţiei.
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Proba scrisă va avea loc În data de 05.12.2017, ora 10.00, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi - str. AI. 1.Cuza nr. 47 bis, bloc Cristal, intrarea A,
etaj 1.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi
admişi la proba scrisă.

Interviul se va sustine În data de 08.12.2017, ora 10.00, la sediul Oficiului de,
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi - str. AI. 1.Cuza nr. 47 bis, bloc Cristal, intrarea A,
etaj 1.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale cât şi elemente relevante privitoare la
activitatea de până atunci a candidatului, la rezultatele profesionale şi la comportamentul
său.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 de
puncte.

Notarea probei scrise şi a interviului se face În termen de maximum o zi lucrătoare
de la finalizarea fiecărei probe.

Contestaţiile se depun la registratura Oficiului de Cad astru şi Publicitate Imobiliară
Galaţi, În termen de cel ,mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Relaţii suplimentare puteţi afla la telefon 0236/311.774 - Biroul resurse
umane, juridic, secretariat şi petiţii.
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