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Nr.6984C din 14.04.2021      

 
                                                         
     

A N U N Ţ 
 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov organizează 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, concursul din perioada 10.05.2021 – 
13.05.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată de timp, 
repartizate de la bugetul din venituri proprii – activitate curentă, corespunzătoare funcţiilor 
contractuale de execuție, conform adresei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.13017/29.03.2021 și înregistrată în evidenţele instituţiei cu 
nr.5126C/30.03.2021 după cum urmează: 

 
- 1 post de Consilier juridic gradul IA  în cadrul Serviciului Juridic, Resurse 

Umane, Secretariat și Petiții – Compartimentul Juridic 
 
CERINŢELE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

- Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență: profilul: ştiinţe juridice/drept, specializarea: drept. 

- Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni; 
- Muncă în echipă; 
- Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;  
- Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență; 
- Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; 
- Cunoştinţe operare calculator: pachetul Microsoft Office. 

 
- 1 post de Consilier juridic gradul II  în cadrul Serviciului Juridic, Resurse 

Umane, Secretariat și Petiții – Compartimentul Juridic 
 
CERINŢELE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

- Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență: profilul: ştiinţe juridice/drept, specializarea: drept. 

- Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni; 
- Muncă în echipă; 
- Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;  
- Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență; 
- Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; 
- Cunoştinţe operare calculator: pachetul Microsoft Office. 
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CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS: conform art.3 al Regulamentului cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenia 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 condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciu, 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: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 
c) copiilor documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale posturilor solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau după caz, o adeverinţă tip carnet de muncă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau specializarea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l 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 unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 
 

Cererea de înscriere la concurs va fi descărcată de pe site-ul O.C.P.I. Ilfov:  
www.ocpilfov.ro, secţiunea „Oportunități angajare”, va fi completată în format word, 
va fi printată şi semnată. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,  
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

http://www.ocpilfov.ro/
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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 şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs. 
 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până în data de 29.04.2021, inclusiv, ora 
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, şos.Kiseleff nr.34, sector 
1, Bucureşti – Serviciul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii. (zilnic luni – joi între 
orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00). 
   
SUSŢINEREA CONCURSULUI: 

Concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii vacante de execuţie, repartizate de 
la bugetul din venituri proprii – activitate curentă, pe perioadă nedeterminată de timp,  se 
desfășoară 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 combinaţie a variantelor de mai sus. 

 
Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul şi pe site-ul OCPI Ilfov:  

www.ocpilfov.ro, secţiunea „Oportunități angajare”. 
 
Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.  
 
Proba scrisă va avea loc în data de 10.05.2021, la sediul Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Ilfov, şos.Kiseleff nr.34, sector 1, Bucureşti, ora 10:00. 
Pentru funcţiile de execuție sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au 

obţinut minim 50 de puncte. 
 Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi 
admişi la proba scrisă. 

Interviul se va susţine în data de 13.05.2021, la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, şos.Kiseleff nr.34, sector 1, Bucureşti, începând cu ora 10:00. 

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în 
ziua desfășurării acestei probe pe baza criteriilor de evaluare: 

http://www.ocpilfov.ro/
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- abilități și cunoștințe impuse de funcție; 
- capacitatea de analiză și sinteză; 
- motivația candidatului; 
- comportamentul în situațiile de criză; 
- inițiativă și creativitate. 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 

50 puncte. 
 Contestaţiile se depun la registratura Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, şos.Kiseleff nr.34, sector 1, Bucureşti, în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a 
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei pe site-ul O.C.P.I. Ilfov:  
www.ocpilfov.ro, secţiunea „Oportunități angajare”. Comunicarea rezultatelor finale se 
face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe şi vor fi afişate la 
sediul O.C.P.I. Ilfov şi pe site-ul O.C.P.I. Ilfov: www.ocpilfov.ro, secţiunea „Oportunități 
angajare”.  

Candidatul declarat admis în urma concursului va încheia contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată de timp conform Codului Muncii, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 021.224.60.85 – interior 
173/126 - Biroul Resurse Umane, Secretariat și Petiții sau pe adresa de e-mail: if@ancpi.ro. 

 

http://www.ocpilfov.ro/
http://www.ocpilfov.ro/

