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ANUNŢ 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  - Centrul Judeţean Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. Bld. 

Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj, scoate la concurs de recrutare urmatoarele funcţii publice, după cum 

urmează:  

POST VACANT  
Nr. 

posturi 

1 Centrul Local Hurezani 
 Functie publica de executie de consilier, clasa I,grad 

profesional  debutant 

1 

2 Centrul Local Motru 
 Functie pblica de executie de consilier, clasa I,grad 

profesional  superior 
1 

TOTAL  2 

Posturile sunt cu durată normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.   

Concursul va avea loc la sediul APIA - Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina 

Teodoroiu, nr. 92, Judeţul Gorj și constă în:  

-probă scrisă în data de 14.12.2020  - ora 10
00 

-interviul  se va sustine intr-un termen  de maxim 5 zile lucratoare  de la data sustinerii probei scrise .
 

  

 Condiţii de participare pentru concursul de recrutare:  

 

1. Pentru functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant-C.L. Hurezani 

Condiţii generale:  

 Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin. (1), coroborat cu art.613 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 

ulterioare.  

Condiţiile specifice:   

 Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: Pentru postul vacant de 

consilier, clasă I, grad profesional debutant – fara vechime - 0 ani. 

 

2. Pentru consilier clasa I, grad profesional superior -C.L. Motru 

  Condiţii generale:  

 Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art.465, alin. (1), coroborat cu art.613 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 Condiţiile specifice:  

 Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: Pentru postul vacant de 

consilier, clasă I, grad profesional superior -   minim 7 ani. 
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 Loc desfășurare concurs:  

 Concursul se va desfăşura  la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. Ecaterina 

Teodoroiu, nr. 92. 

Observații concurs:  

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA – Centrul Judeţean Gorj, din Tg-Jiu, str. Bld. 

Ecaterina Teodoroiu, nr. 92,  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției 

(www.apiagorj.ro), respectiv în perioada  09.11.2020-02.12.2020, conform art.II din Legea 203/2020 pentru 

modificarea si completarea  Legii 55/2020 privind  unele masuri pentru prevenirea  si combaterea  efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

 Persoana de contact: Stroescu Cozinia, responsabil RU; Tel. 0735187830, e-mail: 

cozinia.stroescu@apia.org.ro.  

 

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS 

 

1.Formularul de înscriere;  

(Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei de concurs, 

în format letric) 

2.Curriculum vitae – model comun european; 

3.Copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);  

4.Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 

5.Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

6.Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

7. Cazierul judiciar; 

8.Declaratia pe propria raspundere, prin completarea  rubricii corespunzatoare  din formularul de inscriere, sau 

adeverinta care sa ateste  lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile 

prevazute de legislatia specifica; 
9. Dosar de plastic cu şina. 

(Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs). 

 

    Bibliografia concursului este prezentată alăturat: 

 

Bibliografie  generală: 

 

Legea nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ-PARTEA a VI-a, Titlul I si 

II,  cu modificările și completările ulterioare; 

Constituţia României, republicată. 

Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

 

Bibliografie specifică pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional debutant – 

Centrul  Local Hurezani: 

http://www.apiagorj.ro/
mailto:cozinia.stroescu@apia.org.ro
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

O.M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de 

implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 

precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al 

Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

TEMATICĂ:  

 Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor.  

 Infiintarea organizarea si functionarea A.P.I.A.  

 Statutul functionarilor publici.  

 Egalitate de sanse si de tratament intre barbate si femei.  

 Drepturile cetatenilor, discriminarea , hartuirea, egalitatea si activitatea economica si in materie de angajare 

si profesie, accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sanatate, la alte servicii, bunuri si 

facilitati, accesul la educatie, dreptul la demnitate personala;  

 Domeniul de aplicare si definitii , Dispozitii generale privind fondurile agricole, Sisteme de Control si 

Sanctiuni, Sistemul Integrat de Administrare si Control;  

 Domeniul de aplicare si definitii ,dispozitii generale privind platile directe,schema de plata de baza,schema 

de plata unica pe suprafata si platile conexe,suprijinul cuplat,schema pentru tinerii fermieri,schema 

simplificata pentru micii fermieri,,transferul de exploatatie,ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal si 

zootehnic,schema pentru micii fermieri;  

 Finantarea ,gestionarea ,monitorizarea politicii agricole commune:domeniul de aplicare si definitii,dispozitii 

generale privind fondurile agricole  

 Definitii si dispozitii conexe ,fermierul activ, Cerinte minime care trebuie respectate pentru a primi plati 

directe,Schema de plata de baza,S chema de plata unica pe suprafata si platile conexe; 

 

 

  Atribuții fișă post pentru consilier debutant –C.L. HUREZANI: 

 
1. Studierea legislatiei specifice  si a principiilor care guvernează administrația publică; 

2. Studierea legislatiei aferente accesarii  schemelor de plati directe pe suprafata finantate din fonduri europene 

sau nationale, inclusiv masurile de dezvoltare rurala specifice anexei II asumate conform Acordului cadru de 

delegare incheiat intre APIA si AFIR; 

3. Studierea manualelor de procedură privind  depunerea, înregistrarea, calcularea şi autorizarea plăţilor pentru 

cererile depuse cu finantare din FEGA, FEADR, buget national, ale specificaţiilor tehnice şi ale 

instrucţiunilor transmise de departamentele de specialitate din cadrul aparatului central pentru cererile 

depuse la centrul local si finantate din FEGA, FEADR, buget national; 

4. Studierea legislatiei aferente accesarii de catre fermieri a ajutoarelor naţionale tranzitorii - ANT în domeniul 

vegetal şi zootehnic; 
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5. Asista indrumatorul sau din cadrul CL HUREZANI  in activitatea de informare a producatorilor agricoli şi 

distribuire a materialelor informative referitoare la ajutoarele de stat şi A.N.T.Z.; 

6. Asista indrumatorul sau in activitatea de primire a cererilor unice de plata pentru schemele de sprijin pe 

suprafaţă depuse de către fermierii cu ferme de până la 50 ha, finantate din FEGA, FEADR, buget national; 

7. Asista indrumatorul sau in activitatea de verificare a cererilor de ajutoare de stat şi A.N.T.Z., S.C.Z,astfel 

incat acestea să fie însoţite de documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru a 

beneficia de sprijin financiar, dupa caz ; 

8. Asista indrumatorul sau in activitatea de intocmire a rapoartele şi situaţiile cerute de nivelul judeţean; 

9. Asista indrumatorul sau in activitatea de inregistrare a  fermierilor în baza de date- Registrul unic de 

identificare;  

10. Asista indrumatorul sau in activitatea de inregistrare a datei de depunere la APIA a cererii unice de plata si a 

eventualelor modificari ale cererilor de plata finantate din FEGA, FEADR, buget national; 

11. Asista indrumatorul sau in activitatea de realizare a controlului administrativ formal (vizual) al dosarelor de 

solicitare conform listei de verificare;  

12. Asista indrumatorul sau in activitatea de procesare  si verificare in baza de date IACS a datelor din cererile 

unice de plata finantate din FEGA, FEADR, buget national  si din documentele aferente;  

13. Asista indrumatorul sau in activitatea de realizare a controlului administrativ în baza de date IACS şi 

controlul încrucişat (P1); 

14. Asista indrumatorul sau in activitatea de realizare  al celui de-al doilea control administrativ; 

15. Asista indrumatorul sau in activitatea de gestionare a cazurile de forta majora si circumstante exceptionale; 

16. Asista indrumatorul sau in activitatea de depistare si intocmire a documentelor  necesare in vederea 

recuperarii sumelor necuvenite pentru toate debitele din FEGA, FEADR, buget national; 

17. Asista indrumatorul sau in activitatea de notificare a  fermierilor în vederea soluţionarii cazurilor de 

supradeclarare, suprapunere, depasire limita bloc fizic şi a eventualelor nereguli,  inclusiv a 

neconformităţilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală pentru cererile depuse cu finantare din FEGA, 

FEADR, buget national; 

18. Asista indrumatorul sau in activitatea de solutionare a cazurilor de supradeclarare,suprapunere,depasire 

limita bloc fizic şi  eventualele nereguli şi întocmeşte documentele privind soluţionarea cazurilor de 

supradeclarare şi a eventualelor nereguli pentru cererile depuse cu finantare din FEGA, FEADR, buget 

national, conform procedurilor APIA; 

19. Asista indrumatorul sau in activitatea de pregatire,verificare şi transmitere a  cererilor de plată selectate 

pentru control pe teren către nivelul judeţean – Serviciul control pe teren, în vederea efectuării controlului 

pe teren; 

20. Asista indrumatorul sau in activitatea de arhivare a cererile de plată; 

21. Asista indrumatorul sau in activitatea de pregatire si transmitere la nivel judeţean a dosarelor selectate 

pentru supracontrolul procesului de autorizare a plăţilor; 

22. Asista indrumatorul sau in activitatea de gestionare a   deciziilor de plată pentru cererile fermierilor cu 

suprafeţe sub 50 ha cu finantare din FEGA, FEADR, buget national şi le  transmite  către fermieri;  

23. Asista indrumatorul sau in activitatea de analizare şi solutionare a contestatiilor pentru deciziile de plată 

depuse de fermieri în legătură cu cererile de plată cu finantare din FEGA, FEADR, buget national gestionate 

la respectivul centru local; 

24. Asista indrumatorul sau in activitatea de analizare si verificare a neconformitatiilor care propun cererile 

unice de plata cu finantare din FEGA, FEADR, buget national, pentru plati necuvenite; 

25. Asista indrumatorul sau in activitatea de analizare  şi rezolvare a sesizarilor, cererilor şi reclamatiilor depuse 

de persoane fizice şi juridice sau transmise de centrul judeţean sau aparatul central  spre soluţionare; 

26. Asista indrumatorul sau in activitatea de gestionare a listelor de plăţi pentru cererile fermierilor cu suprafeţe 

sub 50 ha cu finantare din FEGA, FEADR, buget national şi le transmite către Direcţia de control şi 

autorizare plăţi pe suprafaţă – Serviciul autorizare plăţi;  

27. Asista indrumatorul sau in activitatea de realizare a situatiilor privind calculul platilor (aprobarea platilor) 

pentru cererile fermierilor cu suprafete sub 50ha cu finantare din FEGA, FEADR, buget national si le 

transmite catre centrul judetean, in vederea efectuarii supracontrolului privind aprobarea platilor; 

28. Participă  la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de alte 

instituţii, pe domeniul său de activitate;   

29. Respectă prevederile regulamentelor europene, ale legilor naţionale,ale  normelor/documentelor de lucru în 

vigoare; 

30. Arhivează documentele specifice activităţii; 
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31. Are obligatia de a anunta persoana care are competenta legala de numire in functia publica, asupra aparitiei 

unui motiv legal de incompatibilitate cu exercitarea functiei publice; 

32. Participa la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea, informeaza autoritatile sau 

serviciile de urgenta abilitate, prin apelarea nr.112, despre producerea oricarei situatii de urgenta despre care 

ia cunostinta; 

33. Respecta si aplica prevederile Codului Rutier, a Regulamentului de aplicare al acestuia si procedura privind 

activitatile de exploatare, intretinere si reparatii a mijloacelor de transport auto din cadrul C.J A.P.I.A Gorj; 

34. Respecta politicile si procedurile de securitate a informatiei aplicabile functiei si postului; 

35. Indeplineşte şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic. 

a)  În domeniul SSM este obligat: 

 -să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile      primite 

din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 

propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

-să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi să 

utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să  îl pună la 

locul destinat pentru păstrare; 

 -să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor 

de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,  instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să 

utilizeze corect aceste dispozitive; 

-să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 

întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a 

sistemelor de protecţie; 

-să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoană; 

-să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 

realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru 

protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

-să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 

angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate 

şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

-sa nu vina la serviciu in stare de ebrietate; sa nu introduca sau sa faciliteze introducerea de produse alcoolice 

si/sau stupefiante la locul de munca; 

-să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 

de aplicare a acestora; 

-să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

b)  În domeniul SU este obligat:  

-să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni 

sau cu improvizaţii; 

-să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori; 

-să nu lase nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune; 

-să nu intervină în instalaţiile electrice; 

-să nu folosească chibrituri, lumânări, brichete sau alte surse de aprindere, în spaţii cu pericol de incendiu, 

respectiv în încăperi în care sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile; 

-să nu fumeze decât în locuri special amenajate; 

-să retină următorul numar de telefon:    112 – Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenta ( şi să il 

apeleze atunci când este cazul ) 

 

Bibliografie specifică pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional superior - 

Centrul Local Motru 

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
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O.M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de 

implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 

precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al 

Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate 

aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016. 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliulu; 

Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 

Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în 

ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și 

ecocondiționalitatea ; 

 

TEMATICĂ:  

 Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor.  

 Infiintarea organizarea si functionarea A.P.I.A.  

 Statutul functionarilor publici.  

 Egalitate de sanse si de tratament intre barbate si femei.  

 Drepturile cetatenilor, egalitatea si activitatea economica si in materie de angajare si profesie, accesul la 

serviciile publice administrative si juridice, de sanatate, la alte servicii, bunuri si facilitati, accesul la educatie, 

dreptul la demnitate personala;  

 Scheme de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, criterii de eligibilitate, conditii specifice 

pentru acordarea platilorfermierul active, schema  de plata unica  pe suprafata, plata pentru practice Agricole 

benefice  pentru clima si mediu, conditii artificiale , dispozitii finale 

 Sprijinul  pentru dezvoltarea  rurala  acordat din FEADR:obiective  si strategie, programarea , dispozitii 

financiare. 

 Nereguli, sistemul de control si sanctiuni, sistemul integrat de administrare si control. 

 Dispozitii generale privind platile directe 

 

Atributii fisa post pentru consilier superior-C.L.MOTRU 

1. Asigura informarea fermierilor privind drepturile si obligatiile pe care le au in vederea accesarii 

schemelor de plati directe pe suprafata finantate din fonduri europene sau nationale, inclusiv 

masurile de dezvoltare rurala specific axei II asumate conform Acordului cadru de delegare 

incheiat intre APIA si AFIR; 

2. Informeaza producatorii agricoli si distribuie material informativ referitor la ajutoarele de stat, 

ANTZ si SCZ; 

3. Primeşte cererile ajutoare de stat şi ANTZ si/sau SCZ şi verifică formal şi administrativ toate 

cererile depuse, in masura in care activitatea este delegata de directorul executiv; 

https://lege5.ro/App/Document/gqydcojuhe/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-809-2014-de-stabilire-a-normelor-de-aplicare-a-regulamentului-ue-nr-1306-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-sistemul-integrat-de?d=2018-09-05
https://lege5.ro/App/Document/gm4tamjsha/regulamentul-nr-1306-2013-privind-finantarea-gestionarea-si-monitorizarea-politicii-agricole-comune-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-352-78-ce-nr-165-94-ce-nr-2799-98-ce-nr-814-2000-ce-nr-1290-2?d=2018-09-05
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4. Verifică ca cererile de ajutoare de stat şi ANTZ si/sau SCZ să fie însoţite de documentele care fac 

dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru a beneficia de sprijin financiar, dupa caz ; 

5. Diseminează informaţiile către fermieri în cadrul campaniilor de conştientizare; 

6. Intocmeste rapoartele şi situaţiile cerute de nivelul judeţean; 

7.  Inregistrează  fermierii în baza de date Registrul unic de identificare; 

8.  Primeste dosarele pentru cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă depuse de către      

fermierii cu ferme de până la 50 ha; 

9. Inregistreaza data de depunere la APIA a cererii unice de plata si a eventualelor modificari ale 

cererii    de plata; 

10.  Realizează controlul administrativ formal (vizual) al dosarelor de solicitare conform listei de 

verificare; 

11. Proceseaza si verifică in baza de date IACS datele din cererile unice de plata si din documentele 

aferente; 

12. Realizează controlul administrativ în baza de date IACS şi controlul încrucişat (P1); 

13. Gestioneaza erorile evidente; 

14. Realizeaza al doilea control administrativ si intocmeste procesul verbal pentru cel de-al doilea 

control administrativ (D1); 

15. Realizeaza supracontrolul pentru cererile de plata cu D1 acceptat si intocmeste procesul verbal A1; 

16. Gestioneaza cazurile de forta majora si circumstante exceptionale,  in caz de transfer de 

exploatatie, in caz de deces, in caz de schimbarea formei de organizare; 

17. Depisteaza si intocmeste documentele necesare in vederea recuperarii sumelor necuvenite; 

18. Intocmeste procese verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare; 

19. Inregistrează cererile unice de plata în registrul electronic; 

20. La primirea cererilor de sprijin financiar, atenţionează fermierii privind inexistenţa anumitor 

documente din dosarul de solicitare; 

21. In cazul angajamentelor de agromediu, analizează derularea acestora şi verifică corectitudinea 

statusului în conformitate cu cererile depuse, modificările efectuate şi rezultatele tuturor 

controalelor referitoare la aceste angajamente; 

22. Instrumentează dosarele verificate astfel încât situaţia angajamentelor de agromediu să reflecte 

realitatea şi să fie în concordanţă cu procedurile şi instrucţiunile transmise de departamentele de 

specialitate; 

23. Notifică fermierii în vederea soluţionarii cazurilor de supradeclarare şi a eventualelor nereguli,  

inclusiv a neconformităţilor specifice măsurilor de dezvoltare rurală; 

24. Soluţionează cazurile de supradeclarare şi  eventualele nereguli conform procedurilor in vigoare; 

25. Inregistrează în baza de date  rezultatele soluţionarii neregulilor, inclusiv a neconformităţilor 

specifice măsurilor de dezvoltare rurală şi instrumentează dosarele în consecinţă; 

26. Pregăteste, verifica şi transmite cererile de plată selectate pentru control pe teren către nivelul 

judeţean – Serviciul controale pe teren, în vederea efectuării controlului pe teren; 

27. Arhivează cererile de plată; 

28. Culege informaţii legate de modificările limitelor blocurilor fizice, apariţia de zone neagricole în 

interiorul blocurilor fizice, de la fermieri şi din alte surse în scopul actualizării LPIS şi le transmite 

catre centrele judeţene; 

29. Realizează situaţii şi statistici pentru blocurile fizice care fac obiectul controalelor administrative şi 

alte situaţii cerute de la nivel central; 

30. Implementează procedurile primite de la nivel central legate de controale administrative, vizite 

rapide pe teren etc.; 

31. Aplică prevederile  manualelor de procedură privind  depunerea, înregistrarea, calcularea şi 

autorizarea plăţilor, ale specificaţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor transmise de departamentele de 

specialitate din cadrul aparatului central; 

32. Gestionează situaţiile privind calculul plăţilor (aprobarea plăţilor) pentru cererile fermierilor cu 

suprafeţe sub 50 ha; 
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33. Pregăteşte şi transmite la nivel judeţean dosarele selectate pentru supracontrolul procesului de 

autorizare a plăţilor; 

34. Gestionează   deciziile de plată pentru cererile fermierilor cu suprafeţe sub 50 ha şi le  transmite  

către fermieri; 

35. Gestionează  Listele de plăţi pentru cererile fermierilor cu suprafeţe sub 50 ha şi transmiterea 

scanata a acestora către Serviciul autorizare plăţi ; 

36. Realizeaza situatiile privind calculul platilor (aprobarea platilor) pentru cererile fermierilor cu 

suprafete sub 50 ha si le transmite catre centrul judetean, in vederea efectuarii supracontrolului 

privind aprobarea platilor; 

37. Participă  la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate 

de alte instituţii, pe domeniul său de activitate; 

38. Asigură administrarea corectă şi unitară a întregului proces/flux de lucru (completare, înregistrare, 

depunere/primire, operare şi verificare în baza de date I.A.C.S., gestionare erori constatate, 

controale administrative vizuale şi încrucişate- în format hârtie şi electronic – a cererilor unice de 

plată şi a documentelor aferente acestora); 

39. Respectă prevederile regulamentelor europene, legilor naţionale, normelor/documentelor de lucru 

în vigoare; 

40. Asigură furnizarea  informaţiilor  necesare Direcţiei de control şi autorizare plăţi pe suprafaţă şi 

Direcţiei proceduri plăţi pe suprafaţă, în vederea întocmirii rapoartelor pentru Organismul 

Coordonator al Agenţiei, conform formatelor stabilite; 

41. Analizează şi soluţionează contestaţiile pentru deciziile de plată depuse de fermieri în legătură cu 

cererile de plată gestionate la centrul local; 

42. Analizează şi rezolvă sesizările, cererile şi reclamaţiile depuse de persoane fizice şi juridice sau 

transmise de centrul judeţean sau aparatul central  spre soluţionare; 

43. Analizeaza si verifica neconformitatile care propun cererile unice de plata pentru plati necuvenite; 

44. Răspunde la orice solicitare venită din partea departamentelor din cadrul aparatului central, MADR 

şi alte organisme abilitate; 

45. Asigură   arhivarea  documentaţiei primite şi întocmite conform legislaţiei în vigoare; 

46. Aduce la cunoştinta fermierilor în procesul de depunere a cererilor de sprijin eventualele erori pe 

care le constată în special cele legate de identificarea parcelelor sau delimitarea peste suprafeţe care 

nu sunt înregistrate în LPIS; 

47. Participă împreună cu fermierul la corectarea eventualelor suprapuneri rămase in stratul de an 

curent IPA-ONLINE, în vederea eliminării acestora înainte de finalizarea controalelor 

administrative; 

48. Arhivează documentele specifice activităţii; 

49. Are obligatia de a anunta persoana care are competenta legala de numire in functia publica, asupra 

aparitiei unui motiv legal de incompatibilitate cu exercitarea functiei publice; 

50. Respecta politicile si procedurile de securitate a informatiei aplicabile functiei si postului; 

51. Exercită atribuţii ce decurg din implementarea Măsurii 21 ”Sprijin temporar cu caracter 

excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 

COVID-19” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, conform 

specificului funcţiei, pe periada valabilităţii Măsurii 21; 

52. Indeplineşte şi alte atribuţii delegate de şeful ierarhic. 

      a)  În domeniul SSM: - titularul de post este obligat: 

-  să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu    

instrucţiunile      primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de 

acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport 

şi  să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze 

sau să  îl pună la locul destinat pentru păstrare; 
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 - să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea    arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,  instalaţiilor tehnice 

şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care 

au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi 

orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 

riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;  

- sa nu vina la serviciu in stare de ebrietate; sa nu introduca sau sa faciliteze introducerea de produse 

alcoolice si/sau stupefiante la locul de munca; 

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

b)  În domeniul SU - titularul de post este obligat:  

- să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu 

defecţiuni sau cu improvizaţii; 

- să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori; 

- să nu lase nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune; 

- să nu intervină în instalaţiile electrice 

- să nu folosească chibrituri, lumânări, brichete sau alte surse de aprindere, în spaţii cu pericol de 

incendiu, respectiv în încăperi în care sunt depozitate materiale combustibile sau inflamabile; 

- să nu fumeze decât în locuri special amenajate; 

- să retină următorul numar de telefon: 

   112 – Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenta (şi să le apeleze atunci când este cazul) 
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Model adeverintă vechime 

Denumire angajator 

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr. de înregistrare 

Data înregistrării 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. . . . . . . . . . . seria . 

. . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a fost/este angajatul . . . . . . . . . ., în baza actului administrativ 

de numire nr. . . . . . . . . . ./contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de . . . . . . . . . . 

ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în funcţia/meseria/ocupaţia de
1
. . . . . . . . . . . 

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului 

administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel
2
. . . . . . . . . ., în specialitatea . . . . . . . . . . . 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna . . . . . . . . . . a dobândit: 

vechime în muncă: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile; 

vechime în specialitatea studiilor: . . . . . . . . . . ani . . . . . . . . . . luni . . . . . . . . . . zile. 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii 

(modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 

Nr. crt. 
Mutaţia 

intervenită 
Data 

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu 

indicarea clasei/gradaţiei 

profesionale 

Nr. şi data actului 

pe baza căruia se 

face înscrierea şi 

temeiul legal 

     

  

În perioada lucrată a avut . . . . . . . . . . zile de concediu medical şi . . . . . . . . . . concediu fără plată. 

În perioada lucrată, dlui/dnei . . . . . . . . . . nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea 

disciplinară . . . . . . . . . . . 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta 

adeverinţă sunt reale, exacte şi complete 

 

 

 

Data 

. . . . . . . 

. . . 

Numele şi prenumele reprezentantului legal al 

angajatorului
3
, 

. . . . . . . . . . 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului 

. . . . . . . . . . 

Ştampila angajatorului 

1 Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii. 

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior). 

3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în 

relaţiile cu terţii. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Autoritatea sau institutia publica: 

Funcţia publică solicitată:   

Data organizării concursului:  

Numele şi prenumele candidatului:  

 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): 

Adresă: 

E-mail:  

Telefon:                                                          Fax:  

 

Studii generale şi de specialitate:  

 

Studii medii liceale sau postliceale: 

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

Studii superioare de scurtă durată: 

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

    

    

 

Studii superioare de lungă durată: 

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

    

    

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

    

    

 

Alte tipuri de studii: 

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

    

 

Limbi străine
1)

: 

 Limba Scris Citit Vorbit 
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Cunoştinţe operare calculator
2)

:  

 

 

Cariera profesională
3)

: 

 Perioada Instituţia/Firma Funcţia 
Principalele 

responsabilităţi 

     

    
 

 

    
 

 

     

 

Detalii despre ultimul loc de muncă
4)

:  

1.. . . . . . . . . .   

2. . . . . . . . . . .   

 

Persoane de contact pentru recomandări
5)

: 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

    

    

 

Declarații pe propria răspundere
6)

 

Subsemnatul/a,.........., legitimat/ă cu CI/BI, seria.........., numărul.........., eliberat/ă de.......... la data 

de.........., cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 

- mi-a fost □ 

- nu mi-a fost □ 

interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, în condițiile legii. 

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani: 

- am fost □ destituit/ă dintr-o funcție publică, 

- nu am fost □ 

și/sau 

- mi-a încetat □ contractul individual de muncă 

- nu mi-a încetat □ 

pentru motive disciplinare. 

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 

- am fost □ 

- nu am fost □ 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
7)

 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971229&d=2020-11-06#p-291971229
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2020-11-06
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971230&d=2020-11-06#p-291971230
https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971231&d=2020-11-06#p-291971231
https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?pid=94669750&d=2020-11-06#p-94669750
https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?pid=94669759&d=2020-11-06#p-94669759
https://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?pid=94669794&d=2020-11-06#p-94669794
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Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
8)

, declar următoarele: 

- îmi exprim consimțământul □ 

- nu îmi exprim consimțământul □ 

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare 

îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale 

secretarului, în format electronic; 

- îmi exprim consimțământul □ 

- nu îmi exprim consimțământul □ 

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul 

judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta; 

- îmi exprim consimțământul □ 

- nu îmi exprim consimțământul □ 

ca instituția organizatoare a concursului să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe 

cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că 

pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;*) 

- îmi exprim consimțământul □ 

- nu îmi exprim consimțământul □ 

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare; 

- îmi exprim consimțământul □ 

- nu îmi exprim consimțământul □ 

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției 

organizatoare a concursului și la domeniul funcției publice. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate 

 

  1
) Se vor trece calificativele "cunoștințe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menționate 

corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor 

"utilizator elementar", "utilizator independent" și, respectiv, "utilizator experimentat". 

2
) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru 

care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau 

alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe. 

3
) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și 

anterioară. 

4
) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de 

activitate, dacă este cazul. 

5
) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon. 

6
) Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării. 

7
) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

8
) Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi 

folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular. 

 
Data             Semnatura  

 

 

https://lege5.ro/App/Document/geytgnrrgy/hotararea-nr-611-2008-pentru-aprobarea-normelor-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici
https://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=312709239&d=2020-11-06#p-312709239
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Data inscriere dosar:___________________ 

Numar dosar_________________________ 

 

 

           Nume si prenume candidat: 

          _______________________________ 

 

OPIS 

DOSAR CONCURS 

 

 

 

a)  formular de inscriere 

b)  curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului d eidentitate 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializari si perfectionari; 

e) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate  de angajator pentru perioada lucrata, 

care sa ateste vechimea in munca in specialitatea  studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei; 

f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; 

g) cazierul  judiciar; 

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea  rubricii corespunzatoare  din formularul 

de inscriere, sau adeverinta care sa ateste  lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau 

colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica; 

i) dosar de plastic cu sina 


