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ANUNŢ

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba organizează concurs, în baza HG 286/2011, în
vederea ocupării a 2 funcţii contractuale teritoriale, temporar vacante, în cadrul Compartimentului
RGA, organizat la nivelul DAJ Alba, pe perioada desfășurării Recensământului General Agricol,
runda 2020.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt următoarele:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată 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.
Conițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier IA:
- Studii universitare de licență absolvite cu diploma, respective studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniile: Ingineria Resurselor vegetale
și animale; medicină veterinară; științe economice;
- Vechimea în muncă : minim 3 an în domeniul studiilor absolvite;
- Cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office-nivel mediu, cunoștințe WEB, navigare
Internet dovedite cu documente
Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
- 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
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- 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;
- curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care 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 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.
Concursul se va desfasura la sediul DAJ Alba ,din Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 112. Proba
scrisă se va susţine în data de 14.04.2021, ora 11,00 iar interviul în data de 15.04.2021, ora 11,00.
Dosarele de înscriere pot fi depuse la sediul instituţiei noastre în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Informaţii suplimentare referitoare la
bibliografie, actele necesare inscrierii la concurs, desfasurarea concursului si conditii specific de
participare se pot obtine la telefon 0258/835342, biroul resurse Umane sau pe site-ul instituției.

Bibliografie concurs DAJ Consilier:
➢ Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcționarea statisticii oficiale în România, cu
modificările şi completările ulterioare

LEGE nr. 226 din 5
iunie 2009.pdf

➢ Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018
privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011

Regulament_1091_I
FS_RO.pdf

➢ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018
privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului
(UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate
referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr.
1337/2011, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora.

Regulament_2018-1
874-RO.pdf

➢ Ordonanța de urgență nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România
runda 2020, aprobată prin Legea nr. 177/2020

ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020.pdf

➢ Hotărârea de Guvern nr. 1.056 din 4 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a
categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România
runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România
runda 2020

HOTĂRÂRE nr.
1.056 din 4 decembrie 2020.pdf

➢ Hotărârea de Guvern nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi
stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE nr. 860
din 16 noiembrie 2016.pdf

