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ANUNŢ RELUARE CONCURS 
 
 

Avȃnd în vedere: 
 

  Prevederile Art. I, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României, nr. 103/2021 
privind privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice  , conform cărora :  

„ Art. I. -   Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru posturile şi funcţiile vacante şi temporar 
vacante, altele decât cele prevăzute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, pot fi organizate şi desfăşurate concursuri în condiţiile legii, până la 
data de 31 decembrie 2021, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare 
aprobate în bugetul pentru anul 2021.  ” 
 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, anunță reluarea 
concursului suspendat, din perioada 17.09.2021-22.09.2021, pentru ocuparea  unui post 
vacant de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate 
Imobiliara –BCPI  Ploieşti, cu încadrare  pe perioadă nedeterminată de timp, repartizat de la 
bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, corespunzător funcţiilor contractuale de 
execuţie, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
nr.33525/26.07.2021, înregistrat în instituţie cu nr.8196/30.07.2021. 

 
Proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2021 la sediul Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară PRAHOVA, Str.UNIRII, nr. 2, etajul 1, sala de sedinte, 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, 
timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise este de 2 ore. 

Interviul se va susţine în data de 05.11.2021 la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară PRAHOVA, Str.UNIRII, nr. 2, etajul 1, sala de sedinte, 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. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum 
o zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi  interviu, 
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data 
afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi 
a interviului , sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 
data susţinerii ultimei probe şi vor fi afişate la sediul OCPI PRAHOVA şi pe site-ul 
www.ocpiph.ro. 

 

http://www.ancpi.ro/
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În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) al 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, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, 
candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată se consideră 
valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a 
participa din nou la concurs la noile date. 

 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la concurs, la noile date, 

este 15.10.2021. 
 
Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară PRAHOVA şi pe site-ul www.ocpiph.ro. 
 
Concursul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

PRAHOVA, din Ploieşti, Str.UNIRII, nr. 2, etajul 1,  orele 10.00. 
 
Informaţii suplimentare pot fi opţinute la telefon 0244/519569, int. 206, Biroul Juridic, 

Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii. 
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