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Nesecret

Nr. 900 /15.01.2021

ANUNŢ

Instituţia Prefectului- Judeţul Harghita organizează, în conformitate cu
prevederile Art.II din Legea Nr. 203/2020, O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare si Hotărârea Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de Consilier
juridic, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul pentru verificarea
legalităţii actelor administrative, a aplicării actelor normative şi contenciosul
administrativ – Compartimentul pentru administraţia publică locală şi organizarea
alegerilor,din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita.

Concursul se desfăşoară la sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, P-ţa
Libertăţii nr.5, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, conform calendarului următor:

1. Proba scrisă - va avea loc în data de 17.02.2021, ora 11.00;
2. Interviul - va avea loc la data de 22.02.2021, ora 11.00.

Condiţii de participare la concurs
a)Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare;
b) Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în ştiinţe juridice.
c) Condiții minime de vechime: vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice de execuţie: 7 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului, respectiv până la data de 03.02.2021, la sediul Instituţiei
Prefectului -Judeţul Harghita, Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr.5, Etaj.1, Cam. 116 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art 49 din Hotărârea
Guvernului 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 a H.G. 611/2008;
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 în domeniul administraţiei publice, management ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în
care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu
diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor
solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
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;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidaţilor, prin grija secretarului
comisiei de concurs din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Harghita.

Anunţul, bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date
necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul la sediul Instituţiei Prefectului -
Judeţul Harghita, Miercurea Ciuc, P - ţa Libertăţii nr. 5, precum şi pe site-ul oficial
www.hr.prefectura.mai.gov.ro, secţiunea „Despre instituţie/Organizare”.
Persoana de contact: DICU MONICA, Consilier - telefon 0266-202500, fax 0266-
372061, e-mail: monica.dicu@prefecturahr.ro, e-mail: office@prefecturahr.ro.
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