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A N U N Ţ 

 

În baza HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea organizează concurs de promovare în 

gradul imediat superior în data de 18.09.2020, ora1000(proba scrisă) şi 21.09.2020, ora 

1000(interviu) la sediul instituţiei, pentru următoarele funcţii publice: 

I. Serviciul verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative 

și contenciosul administrativ 

Compartimentul informare, relații cu publicul și secretariat: 

 Consilier, cls.I, grad profesional principal – 1 post 

II. Serviciul monitorizare servicii publice deconcentrate 

Compartimentul gestionarea siuațiilor de urgență și monitorizarea 

serviciilor comunitare de utilități publice: 

 Consilier, cls.I, grad profesional principal – 1 post 

Condiţii obligatorii;  

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcței publice din care 

promovează; 

- să fi obţinut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

-  să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 



Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data 

publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare grad profesional în 

condițiile prevăzute de art.618 alin.22 din OUG nr.57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare și conține în mod obligatoriu: 

- cerere 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse 
Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

- adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației 
disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost 
aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiate; 

- formularul de înscriere - ANEXA NR.1 

Concursul constă în : 

    - selecţia dosarelor de concurs; 

   - probă scrisă eliminatorie privind cunoştinţele profesionale, în concordanţă cu problematica 

aferentă concursului, precum şi cu bibliografia afişată; 

   - interviu;  

                                               BIBLIOGRAFIE : 

Serviciul Verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative și contenciosul 
administrativ -Compartiment informare, relații cu publicul și secretariat  

 
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv: 
a) Partea a IV-a - Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate; 
b) Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 
3. Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
4. Hotărârea Guvernului  nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 
5. Ordonanța Guvernului  nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția 
cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 
octombrie 1961; 



6. Instrucțiuni nr. 82/2010 din 29 martie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative; 
7. Hotărârea Guvernului României nr. 460/05.04.2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
8. Ordonanța nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor: 
 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate- Compartimentul gestionarea siuațiilor de 
urgență și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice: 

 
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv: 
a) Partea a IV-a - Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate; 
b) Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 
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 tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului României nr. 460/05.04.2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Ordonanța de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al 
Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Hotărârea Guvernului României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind structura organizatorică, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 
operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului României nr. 557/03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;  
9. Ordinul comun al ministrului mediului și pădurilor și ministrului administrației și internelor 
nr. 459/78/07.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului pentru gestionarea situațiilor de 
urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră; 

 


