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       ROMÂNIA 

                          Nesecret 
 Nr…….…din…………… 

                         Exemplar……    

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

                INSTITUŢIA PREFECTULUI 

                JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN  

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile art. 618 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în 

data de 28.06.2022, ora 1100 concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de 

execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Structura de 

securitate. 

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele:  

1. Denumirea funcției publice de execuție vacante: - consilier, clasa I, grad 

profesional asistent la Structura de securitate; 

2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână  

3. Etapele stabilite pentru concurs: 

 Selecția dosarelor pentru concurs; 

 Proba scrisă; 

 Interviu. 

4. Condițiile de desfășurare a concursului: 

 Data, ora și locul desfășurării - Proba scrisă se va organiza în data de 

28.06.2022, ora 1100 la sediul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin; 

 Interviul se va susține în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise, la sediul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin. 

5. Condiții generale:  

 Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții 

publice prevăzute de prevederile art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.1.Condiții specifice:  

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniul:  

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 

1 an. 

 pentru candidatul declarat „admis” și numit în funcția publică, se solicită 

obligatoriu aviz pentru obținerea certificatului de securitate pentru acces la informații 

clasificate – nivel strict secret, conform legii. 

6. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 

 depunerea dosarelor: 27.05.2022 – 15.06.2022 ora 16,30; 
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Dosarele de înscriere la concurs vor conține în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, și se vor depune la sediul Instituției Prefectului – Județul 

Caraș-Severin, municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, telefon 0255/219023, 

Fax: 0255/219023, persoana de contact Baltă Vasilica, consilier. 

Bibliografia  

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare - Partea a IV-a, respectiv titlul I și II ale Părții a 

VI-a; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi 

ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 182/2002 privind protecție informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările 

ulterioare; 

8. Hotărârea de Guvern nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu; 

9. Rețele de calculatoare, Andrew Tanenbaum, editia a IV-a, editura Byblos, 2003; 

10. Instalare și administrare Microsoft Windows 10, Securitate și confidențialitate în 

Windows 10. 

Tematică: 

1.Constituția României, republicata - Titlul II, Cap. 2 – Drepturile si libertățile 

fundamentale; 

2.Titlul I si Titlul II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

  a. Principii care stau la baza exercitării funcției publice; 

  b.Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici; 

  c. Drepturile funcționarilor publici; 

  d. Îndatoririle funcționarilor publici; 

  e. Condiții de ocupare a funcțiilor publici; 

  f. Sancțiunile disciplinare si respectarea funcționarilor publici; 

  g. Modalități de modificare a raportului de serviciu. 

 3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare: 

  a. Principii si definiții; 

 b.Accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sănătate la alte 

servicii, bunuri si facilități. 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea la șanse si tratament intre femei si bărbați, 

republicata , cu modificările si completările ulterioare: 
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a.Egalitatea de șanse si de tratamente intre femei si bărbați in domeniul 

muncii; 

b.Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in ceea ce privește participarea la 

luarea deciziei. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi 

ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Atribuţiile generale ale subprefecţilor 

 Instituţia prefectului 

6.Noțiuni de bază privind protecția informațiilor clasificate secrete de stat și 

informațiilor secrete de serviciu, conform Legii nr. 182/2002 și Hotărârii Guvernului 

nr. 585/2002; 

7. Noțiuni de bază privind protecția informațiilor clasificate secrete de serviciu 

conform Hotărârii Guvernului nr. 781/2002; 

8. Rețele de calculatoare 

 - Rețele locale (LAN) 

 - Rețele larg răspândite geografic (WAN) 

 - Inter-rețele 

 - Interconectarea rețelelor 

 - Rețele de calculatoare, Andrew Tanenbaum, editia a IV-a, editura Byblos, 2003 

https://staff.fmi.uvt.ro/~stelian.mihalas/com_net/download/courses/retcalc_ed_4.pdf; 

 9. Instalare și administrare Microsoft Windows 10, Securitate și confidențialitate în 

Windows 10. 
 

 

 

PREFECT, 

Ioan DRAGOMIR 

 

 

 

                                                                                                          p. Şef serviciu, 

                                                                    Consilier, Molnar Daniela 

 

 

 

 

                                                                                                      Întocmit: 

                                                                                                                           Consilier, Ana-Vasilica Baltă                                                                            
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