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ANUNT ,

BISTRITA-NĂSĂUD,

nr.1984/21 iulie 2014

privind concursul organizat În data de 02.09.2014 pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa - Năsăud

cu acordul A.N.C.PJ comunicat prin adresa nr.11245/15.07.2014

1. SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARĂ - BCPI Bistriţa
Funcţia: asistent registrator principal gradul II - 1 post
Perioadă nedeterminată

1.CERINŢELE POSTULUI
a) studii superioare de lungă durată, specialitate juridică
b) vechime În specialitate - minim 6 luni;
c) cunoştinţe de operare pe calculator;
d) abilităţi de comunicare.

II. SERVICIUL CAD ASTRU - BCPI Năsăud
Funcţia: consilier cad astru gradul II - 1 post
Perioadă nedeterminată

1.CERINŢELE POSTULUI
a) studii superioare de lungă durată specialitatea cadastru - geodezie
b) vechime În specialitate - minim 6 luni;
c) cunoştinţe de operare pe calculator;
d) abilităţi de comunicare

III. BIROUL ECONOMIC
Funcţia: sofer I - 1 post
Perioadă nedeterminată

1.CERINŢELE POSTULUI
a) studii medii;
a) carnet de conducere categoria B
b) vechime minimă 3 ani
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BISTRITA-NĂSĂUD
!

1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE CONCURS

a) cerere de Înscriere la concurs adresată Oficiului de Cad astru şi Publicitate Imobiliară
Bistriţa - Năsăud;

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, copiile documentelor care atestă Îndeplinirea condiţiilor
specifice;

d) copie după carnetul de muncă, conform 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 proprie răspundere că nu a avut 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 derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum - vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie a evaluării performanţelor individuale
din ultimul an;

i) adeverinţă care să ateste că persona nu a fost sancţionată disciplinar În ultimele 12 luni

j) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (diplomă sau certificat de
absolvire cursuri de perfecţionare, cursuri de operare calculator,etc)

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

Actele prevăzute la Iit.b), c), h) şi i) vor fi prezentate şi În original În vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la 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 juridic, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

NU POT PARTICIPA LA CONCURS PERSOANELE CARE AU FOST SANCTIONATE
DISCIPLINAR ÎN ULTIMELE 12 LUNI. .
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Lucrarea scrisă poate conţine:

BISTRITA-NĂSĂUD,

1. Întrebări cu răspuns multiplu (test grilă);
2. Întrebări cu răspuns scurt;
3. Întrebări cu răspuns elaborat (subiecte de sinteză) şi speţă;
4. o combinaţie a variantelor de mai sus.

Tematica, bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bistriţa - Năsăud, precum şi pe site-ul instituţiei www.ocpibn.ro

Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 2 ore.

Proba scrisă va avea loc la sediul OCPI Bistriţa - Năsăud, str.Nicolae Titulescu nr. 50A, În
data de 02.09.2014 orele 10.00

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Proba scrisă constă În redactarea unei lucrări şi/sau În rezolvarea unor teste - grilă

Interviul se va susţine În data de 03.09.2014 la sediul OCPI Bistriţa Str. Nicolae Titulescu
nr.50A orele 10.00

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

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.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0263. 21.42.67, persoană de
contact doamna Pop Melanea - responsabil Resurse Umane.

Aniţa Goia
Şef Serviciu

Publicitate Imobiliară

Intocmit,
Pop Miuţa-Melanea

responsabil res rse umane

lacoviţă Traian
Şef Se iciu
Cida ~ru

Tatiana Rusu
Şef Birou
Ec omic
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