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Nr.1457  Din 23.07.2019 

 

ANUNT CONCURS  

SCDVV BUJORU  cu sediul în localitatea Tg Bujor str. G-ral Eremia Grigorescu   nr. 65  judeţul 

Galati, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: Auditor ( un post), 

Sef baza experimentala nr.4 Umbrărești, oraș Tg.Bujor (un post); Electrician -1 post; Mecanic 

agricol- 1 post, Asistent Laborator Incercari Tehnologice -1 post.   

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 

martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. 
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Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele 

documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

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

caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (în care este declarat admis la selecția 

dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; 

6. adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- Inscriere concurs pana la data de 08 august 2019 ora 15
00; 

- Selectia dosarelor de inscriere 09 august 2019; 

- Proba scrisă în data de 22 august 2019 ora 10
00

 ; 

- Proba interviu în data de 22 august 2019   ora 14 
00 

. 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

specifice:  

Auditor: 

- studii supeioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte economice;  

- vechime in specialitatea studiilor de minim 9 ani. 

Bibliografie: 

Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern ,republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
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- Hotararea Guvernului nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activitatii de audit public intern; 

- Ordinul ministrului finantelor publice nr 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita 

etica a auditorului intern; 

-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si 

organizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 1259/ 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si 

desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor 

interni din sectorul public si a persoanelor fizice; 

-Ordinul nr.659/ 2015 pentru aprobarea cadrului general de echivalare a competentelor profesionale 

necesare pentru obtinerea certificatului de atestare, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Ordonanta Guvernului nr. 119/ 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventive cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordinul 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr. 500 / 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Codul Muncii- Legea 53/ 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul S.G.G nr.600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 

publice; 

-Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Regulamentul(UE) 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/CE( Regulamentul general privind protectia datelor); 

- Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, partea generala si anexa VIII, Cap. II. A – Familia 

ocupationala pe functii bugetare “Administratie”. 

Sef baza experimentala 

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul horticultura sau agronomie; 

-vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani. 



4 
 

Bibliografie: 

1. C.  Tirdea , L. Dejeu - Viticultura , Editura  Didactica si Pedagogica R A Bucuresti 1995; 

2. Eugen Ulea – Fitopatologie , Capitolul “ Bolile vitei de vie”, Editura Ion Ionescu de la Brad 2003; 

3. Georgeta Teodorescu, Traian Roman, Mihaela Sumedrea – Entomologie Horticola, Capitolul 

“Daunatorii vitei de vie”, Editura Ceres Bucuresti 2003. 

 

Electrician 

-studii generale/medii/scoala profesionala; 

- vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani; 

Bibliografie: 

1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; 

 2. Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;  

 

  Mecanic agricol 

-studii generale/medii/scoala profesionala; 

- vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani. 

- proba practica si interviu. 

 

Asistent laborator Incercari tehnologice  

-studii medii profil biologie-chimie, agroindustrial, stiinte ale naturii, industrie alimentara; 

-vechime minim 3 ani; 

Bibliografie: 

- Valeriu V. Cotea si Valeriu D. Cotea- Tehnologii de producere a vinurilor, Editura Academiei 

Romane, Bucuresti 2006. 

Capitole:  

- Vase viticole; Igiena vaselor de depozitare a vinului intr-o crama si in spatii exterioare; 

-Etapele prelucrarii strugurilor albi si negri in vederea producerii vinurilor albe si rosii. 

 

Alte informatii suplimentare le puteti obtine la sediul unitatii SCVV BUJORU, Strada G-ral 

E. Grigorescu nr 65, Tg Bujor, tel 0236/340640 sau 0756151926. 

 


