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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

NECLASIFICAT

Nr. 5226

Data : 02.05.2022

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE, RESURSE UMANE, INFORMATIC I ADMINISTRATIV
Compartimentul resurse umane

ANUN

cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea func iei
publice de execu ie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul

Structurii de securitate a Institu iei Prefectului - Jude ul Neam ,
organizat  în ziua de 6 Iunie 2022- proba scris

În conformitate cu prevederile CAPITOLULUI II - Organizarea concursului de
recrutare a func ionarilor publici din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, cu modific rile i complet rile
ulterioare, coroborat cu Sec iunea 1 – Recrutarea func ionarilor publici –  CAPITOLUL VI –
Cariera func ionarilor publici din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modific rile i complet rile ulterioare, Institu ia Prefectului – Jude ul Neam , organizeaz
CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea func iei publice de execu ie de consilier, clasa I,
grad profesional principal din cadrul Structurii de securitate, în ziua  de 6 Iunie 2022 –
proba scris .

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Institu iei Prefectului –Jude ul Neam i
va consta în 3 probe succesive, dup  cum urmeaz :

- depunerea dosarelor de înscriere: 2 mai 2022 – 23 mai 2022 ora 16.00
- selec ia dosarelor depuse: 24 mai 2022 – 30 mai 2022
- sus inerea probei scrise: 6 iunie 2022
- data de sus inere a interviului: se sus ine de regul , în termen de

maximum 5 zile lucr toare de la data sus inerii probei scrise .

Condi ii specifice de participare la concurs:

 - studii universitare absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
fundamental tiin e sociale;

- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice;
- durata normal  a timpului de munc , 8 ore/ zi, 40 ore/ s pt mân
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Condi ii generale de ocupare a unei func ii publice, conform prevederilor
art.  465  alin.  (1)  coroborate  cu  cele  ale  art.  613  din  Ordonan a  de  urgen  a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific rile i
complet rile ulterioare

(1) Poate ocupa o func ie public  persoana care îndepline te urm toarele condi ii:
    a) are cet enia român i domiciliul în România;
    b) cunoa te limba român , scris i vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împlini i;
    d) are capacitate deplin  de exerci iu;
    e) este apt din punct de vedere medical i psihologic s  exercite o func ie public .
Atestarea st rii de s tate se face pe baz  de examen medical de specialitate, de c tre
medicul de familie, respectiv pe baz  de evaluare psihologic  organizat  prin intermediul
unit ilor specializate acreditate în condi iile legii;
    f) îndepline te condi iile de studii i vechime în specialitate prev zute de lege pentru
ocuparea func iei publice;
    g) îndepline te condi iile specifice, conform fi ei postului, pentru ocuparea func iei
publice;
    h) nu a fost condamnat  pentru s vâr irea unei infrac iuni contra umanit ii, contra
statului sau contra autorit ii, infrac iuni de corup ie sau de serviciu, infrac iuni care
împiedic  înf ptuirea justi iei, infrac iuni de fals ori a unei infrac iuni s vâr ite cu inten ie
care ar face-o incompatibil  cu exercitarea func iei publice, cu excep ia situa iei în care a
intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o func ie public  sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea c reia a s vâr it fapta, prin hot râre judec toreasc  definitiv , în
condi iile legii;
    j) nu a fost destituit  dintr-o func ie public  sau nu i-a încetat contractul individual de
munc  pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  k)  nu  a  fost  lucr tor  al  Securit ii  sau  colaborator  al  acesteia,  în  condi iile  prev zute  de
legisla ia specific .
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Dosarul de concurs:

Dosarul de concurs se depune de c tre candida i în termen de 20 de zile de
la data public rii anun ului i  con ine în mod obligatoriu,  conform art.  49 din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei
func ionarilor publici, cu modific rile i complet rile ulterioare, urm toarele:

    a) formularul de înscriere prev zut în anexa nr. 3;
    b) curriculum vitae, modelul comun european;
    c) copia actului de identitate;
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor i altor documente care atest  efectuarea
unor specializ ri i perfec ion ri;
……………………………………………………………………………………
    f)  copia  carnetului  de  munc i  a  adeverin ei  eliberate  de  angajator  pentru  perioada
lucrat , care s  ateste vechimea în munc i în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului/func iei sau pentru exercitarea profesiei;
    g) copia adeverin ei care atest  starea de s tate corespunz toare, eliberat  cu cel
mult 6 luni anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al candidatului;
    h) copia adeverin ei care atest  starea de s tate corespunz toare pentru efort fizic, în
cazul func iilor publice pentru a c ror ocupare este necesar  îndeplinirea unor condi ii
specifice care implic  efort fizic i se testeaz  prin prob  suplimentar ;
    i) cazierul judiciar;
    j) declara ia pe propria r spundere, prin completarea rubricii corespunz toare din
formularul de înscriere, sau adeverin a care s  ateste lipsa calit ii de lucr tor al Securit ii
sau colaborator al acesteia, în condi iile prev zute de legisla ia specific .
    (1^1) Modelul orientativ al adeverin ei men ionate la alin. (1) lit. f) este prev zut în
anexa nr. 2D.
    (1^2) Adeverin ele care au un alt format decât cel prev zut la alin. (1^1) trebuie s
cuprind  elemente similare celor prev zute în anexa nr. 2D i din care s  rezulte cel pu in
urm toarele informa ii: func ia/func iile ocupat /ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desf ur rii activit ii, vechimea în munc
acumulat , precum i vechimea în specialitatea studiilor.
    (2) Adeverin a care atest  starea de s tate con ine, în clar, num rul, data, numele
emitentului  i  calitatea  acestuia,  în  formatul  standard  stabilit  prin  ordin  al  ministrului

ii. Pentru candida ii cu dizabilit i, în situa ia solicit rii de adaptare rezonabil ,
adeverin a care atest  starea de s tate trebuie înso it  de copia certificatului de încadrare
într-un grad de handicap, emis în condi iile legii.
    (3) Copiile de pe actele prev zute la alin. (1), precum i copia certificatului de încadrare
într-un grad de handicap prev zut la alin. (2) se prezint  în copii legalizate sau înso ite de
documentele originale, care se certific  pentru conformitatea cu originalul de c tre
secretarul comisiei de concurs.
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    (4) Documentul prev zut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declara ie pe propria
spundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selec ia dosarelor i care nu a

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informa iilor direct de la autoritatea sau
institu ia public  competent  are obliga ia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului  pe  tot  parcursul  desf ur rii  concursului,  dar  nu  mai  târziu  de  data  i  ora
organiz rii interviului, sub sanc iunea neemiterii actului administrativ de numire. În situa ia
în care candidatul solicit  expres la înscrierea la concurs preluarea informa iilor direct de la
autoritatea sau institu ia public  competent , extrasul de pe cazierul judiciar se solicit
potrivit legii i procedurii aprobate la nivel institu ional.
    (5) Formularul de înscriere prev zut în anexa nr. 3 se pune la dispozi ie candida ilor de

tre autoritatea sau institu ia public  organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare
pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul sec iunii dedicate
publicit ii concursului, precum i la sediu, în locul special amenajat pentru desf urarea de
activit i de informare i rela ii publice, în format letric.
    (6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilit i poate înainta comisiei
de concurs, în termenul prev zut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa
privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilit ii probelor de concurs.

Bibliografia de concurs, Tematica, formularul de înscriere, atribu iile i informa iile
suplimentare se pot ob ine de la Compartimentul resurse umane din Institu ia Prefectului –
Jude ul Neam i de pe site - ul i avizierul Institu iei Prefectului Jude ul Neam .

Consilier superior, Elena Zugravu -  Resurse Umane
Telefon : 0233.211568 int. 29026;Fax: 0233.218089, email : office@prefecturaneamt.ro

               PREFECT,                                                               EF SERVICIU,
      Vasile –Adrian NI                                                       Mihaela BEZEM

Piatra Neam ,  Str. Alexandru cel Bun,  nr. 27,  cod po tal 610004,  jude ul Neam ,   Telefon:  0233/211568, 0233/218500,
  Fax:  0233/218089,  215599,   E-mail: office@prefecturaneamt.ro
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