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ANUNŢ CONCURS 
 

 În conformitate cu dispozițiile art.618 alin. (3), art. 617 alin. (2) și  art. 626 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Institutia Prefectului – jud. Dolj organizează concurs  
pentru ocuparea  functiei publice de execuție vacante:  

1.referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane și 
Arhivă. 

I.Probele stabilite pentru concurs:  
 -  proba scrisă -  29 noiembrie 2019 ora 11,00  
  -  proba interviu  - maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise 
 
II.Condiţiile generale de participare la concurs: 
    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) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării 
de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv 
pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în 
condiţiile legii; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile 
legii; 
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică 
 
III. Condiţii specifice de participare la concurs: 

 
 - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, 

- cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 
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-cunoştinţe de secretariat birotică dovedite cu diplomă/certificat de absolvire  sau 
cunoştinţe  de arhivare documente dovedite cu diplomă/ certificat de absolvire. 

 
IV. Tematica concursului  

          Reglementări privind funcţiile publice si contractuale           
          Reglementări privind arhivarea documentelor 
          Reglementări privind  acordarea concediilor de odihnă, învoirilor plătite și a altor tipuri de        

concedii 
 Reglementări privind declararea averii și intereselor de către persoanele care exercită 
funcțiiși demnități publice  
 
 

V.Bibliografia concursului 
    

1. Constitutia Romaniei, rep.; 
2. O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ,  
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completarile ulterioare H.G. nr.432/2004 
privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

4. H.G. nr. 250/1992, rep. privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare 

5. H.G. nr.1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de 
odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, 
tratament şi recuperare, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr.16/1996, rep, actualizată cu modificările și completările ulterioare. 
7. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative 
 

 
VI.Dosarul candidaţilor pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele  acte: 

1. formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1; 
2. curriculum vitae, modelul comun european; 
3. copia actului de identitate; 
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 
5. copia carnetului de muncă (pentru perioada lucrata pana la data de 31.12.2010), a 

adeverinţei eliberate de angajator (pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011), care 
să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; 

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

7. cazierul judiciar; 
8. 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 pct.5 este prevăzut în Anexa nr.2. 
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2 trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute în acest model 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. 
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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 “act de identitate” care se poate transmite şi în format electronic, 
la adresa de e-mail office@prefecturadolj.ro . 
 
 Documentul “cazier judiciar” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor 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.  
 

VII. Atribuţiile prevăzute în fişa postului : 
 

1. verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite pentru 
arhivare, conform procedurii interne 
2. asigură evidenta tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza 
registrului de evidenţă curentă, aplica si respecta procedura operaţionala de arhivare a 
documentelor; 
3. cu aprobarea prefectului, eliberează extrase sau copii de pe acte existente în  arhiva 
Instituţiei Prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate 
4. asigură activităţile de gestionare  a  declaraţiilor de avere desfăşurate  la nivel de instituţie, şi 
anume: 

� ţine evidenţa şi păstrează declaraţiile de avere  şi de interese ; 
� primeşte şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează 

imediat depunătorului o dovadă de primire;  
� pune la dispoziţia personalului instituţiei formularele declaraţiilor de avere şi de 

interese; 
� evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu 

caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de 
interese; 

� asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, 
pe pagina de internet a instituţiei,  în termen de cel mult 30 de zile de la primire; 

� arhivează declaraţiile de avere şi de interese după 5 ani de la publicarea acestora; 
� trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire, 

copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite; 
� asigură publicarea pe  pagina de internet a instituţiei, numele şi funcţia persoanelor 

care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 
zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei; 

� acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 
declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi 
întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia 
depunerii declaraţiilor 

5. înregistrează, multiplica şi difuzează, după caz, ordinele prefectului; 
6. clasează documentele emise la dosarele profesionale, 
7. întocmeşte foaia colectivă de prezenţă şi ţine evidenţa timpului de lucru al personalului în 
condiţii  vătămătoare, după caz; 
8. întocmeşte graficul de permanenţă la sediul instituţiei, pentru personalul din aparatul de 
lucru; 
9. ţine evidenţa   legitimaţiile de serviciu si a ecusoanelor, 
10. eliberează adeverinţele  pentru recalcularea vechimii in munca, conform datelor existente in 
arhiva instituţiei; 
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11. ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor, prin completarea şi actualizarea Registrului întocmit 
conform modelului transmis de M.A.I. 
12. asigură primirea/expedierea corespondenţei la nivelul compartimentului; 
13. asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursurile  
organizate în cadrul  instituţiei; 
 

Dosarele se depun până la data de  18 noiembrie 2019,  ora 16,30, la Compartimentul Resurse 
Umane şi Arhiva. 
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 
Str, Unirii, nr.19, Municipiul Craiova, judetul Dolj, cod postal  200585, telefon 0251416703, 
interior 29066 sau 29082, fax: 0251411210, e-mail office@prefecturadolj.ro, persoana de contact: 
Lupu Daniela, expert superior în cadrul Serviciului Juridic, Achizitii si Resurse Umane – 
Compartiment  Resurse Umane si Arhiva 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


