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ANUNŢ 

 

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin organizează, la sediul din Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 

nr. 1, județul Caraș-Severin, în data de 14 februarie 2019, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor 

publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea 

Actelor cu Caracter Reparatoriu al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și 

Contenciosul Administrativ și consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane 

al Serviciului Financiar Contabil din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin. 

Prin dispozițiile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 

anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care dorește să participe la concurs trebuie 

să îndeplinească următoarele condiții generale:  

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de 

examen medical de specialitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 

fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 7 ani; 

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiții de participare la concurs: 

             Condiţii generale: 

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţii specifice pentru: consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea 

Actelor cu Caracter Reparatoriu  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 7 ani. 

 Condiţii specifice pentru: consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse 

Umane  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe administrative, științe 

economice sau științe juridice; 

- vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 7 ani. 

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Instituția Prefectului – Județul 

Caraș-Severin, Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în 
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Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 49 și art. 156 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv în perioada 14 ianuarie 2019 – 4 februarie 2019.   

Dosarul de concurs conține: 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

    b) curriculum vitae, modelul comun european;  

    c) copia actului de identitate; 

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management 

ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;  

    f) 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; 

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

    h) cazierul judiciar; 

    i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D. 

  Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente 

similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile 

ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării 

activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu 

excepţia documentului prevăzut la lit. c). 

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora 

organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul 

solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 

competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

Data, ora şi locul organizării concursului:  

Proba scrisă în data de 14 februarie 2019, ora 1100, la sediul Instituției Prefectului – Județul Caraș-

Severin, Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista 

de afișare a rezultatelor probei scrise, cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1)-(2) din Hotărârea de Guvern 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

I. Bibliografia pentru: consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea Actelor 

cu Caracter Reparatoriu  

1. Constituția României, republicată; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 

365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 

525/2007); 

4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008, (M.O nr. 

225/2008); 
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5. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, (M.O nr. 363/2006); 

6. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată în anul 1998, (M.O nr. 1/1998), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

7. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare, (M.O nr. 732/2005); 

8. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, (M.O nr. 732/2005); 

9. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 

modificările şi completările ulterioare, (M.O nr. 278/2013). 

II. Bibliografia pentru: consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane  

1. Constituția României, republicată; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O nr. 

365/2007), cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, (M.O 

nr. 525/2007);  

4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008, (M.O nr. 

225/2008); 

5. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 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, (M.O nr. 221/2011), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, (M.O nr. 530/2008), cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul Prefectului nr. 279/29.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Instituției Prefectului - Județul Caraş-Severin, (http://cs.prefectura.mai.gov.ro); 

Relaţii suplimentare: la sediul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin, Reșița  Str. Piața 1 

Decembrie 1918, nr. 1, telefon 0255/219023, Fax: 0255/219023, persoana de contact Baltă Ana Vasilica – 

consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Resurse Umane. 
 

 

PREFECT, 

Matei LUPU 

 

                                                                             Serviciul Financiar Contabil, 

                                         Şef serviciu, Balosin Alina 

 

 

 
                                                                                     Compartiment Resurse Umane,                        

                                                                                                                         Consilier, Ana-Vasilica Baltă       
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