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Nr. 2880 

Data 08.03.2019 

A N U N Ţ  
 

Instituţia Prefectului, judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 

unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, gradul profesional superior - 

Compartiment situații de urgență, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din 

cadrul Serviciului afaceri europene, relații internaționale și servicii publice deconcentrate. 

Concursul se desfăşoară la sediul său din Municipiul Focşani, B-dul D. Cantemir nr. 1, 

conform calendarului următor: 

- 10 aprilie 2019, ora 10,00 – proba scrisă; 

- data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Condiţiile de participare la concurs: 

 - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea 

nr. 188/1999, (r2); 

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 

publice; 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial, Partea III-a, respectiv până la data de 27.03.2019 ora 1600, 

şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

    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) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, 

în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii 

specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 
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    i) cazierul judiciar; 

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

    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 la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

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

comisiei de concurs; 

    Documentul prevăzut la lit. h) 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. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de 

concurs al autorității sau instituţiei publice organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare 

pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii 

concursului. 

Bibliografia şi fișa postului cu atribuțiile de serviciu pentru susținerea concursului sunt 

ataşate la prezentul anunţ. 

 Persoana de contact pentru relații suplimentare – Bîrsan Eliana, consilier juridic, telefon 

0237/234000 interior 29056, Fax 0237/615919, e-mail resurseumane@prefecturavrancea.ro.  

 

               P R E F E C T 

     Sorin-Ionel-Florin HORNEA 
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