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ANUNȚ 

 
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara organizează, în conformitate cu dispoziţiile 

art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și dispoziţiile 
H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 29 decembrie 2021 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de 
muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână a următoarelor  funcţii publice de execuţie vacante: 

1.   funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul 
Compartimentului Structura de Securitate (ID post 550589);   
2.  funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 
Compartimentului  Audit Intern (ID post 549909);  

 3.  funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Informatică și 
Administrativ (ID post 230749).  

 
             Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor publice: 

   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 să exercite o funcție publică. Atestarea stării de 
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 
  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. 
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    Condiţii de participare la concurs: 
1. funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din 

cadrul Compartimentului Structura de Securitate (ID post 550589)   
     -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: 
   - matematică- specializarea matematică-informatică; 

- informatică; 
- calculatoare şi tehnologia informaţiei ; 
- inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei- specializarea reţele şi software 

de telecomunicaţii; 
- ştiinţe inginereşti aplicate- specializarea matematică şi informatică aplicată în inginerie; 

        - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice  minimum 1 an. 
 

  2. funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior, din 
cadrul Compartimentului  Audit Intern (ID post 549909)   

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice; 
           - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice  minimum 7 ani; 
           - obţinerea avizului favorabil, de către candidaţi, de la Direcţia Audit Public Intern, din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile pct.3.3.4.1.5. din O.M.A.I. nr.18/2015; 

Avizul prevăzut la punctul 2.3.4.1.1 din Anexa la HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, doar pentru candidatul care 
promovează concursul. 

 

              3. funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, 
Informatică și Administrativ (ID post 230749)  

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: 
        - matematică- specializarea matematică-informatică; 

- informatică; 
- calculatoare şi tehnologia informaţiei; 
- ingineria sistemelor; 
- inginerie electrică- specializările- inginerie electrică şi calculatoare sau informatică aplicată în 

inginerie electrică; 
- inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei- specializarea reţele şi software 

de telecomunicaţii; 
- ştiinţe inginereşti aplicate- specializarea matematică şi informatică aplicată în inginerie; 

       -  cibernetică şi statistică; 
- informatică economică; 
- stiințe economice; 

        - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice  minimum 7 ani. 
      În conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare, concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, constă în 3 probe 
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succesive, prevăzute la art. 618 alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează : selecția dosarelor,  proba scrisă și proba interviu. 

     Concursul de recrutare se va organiza la sediul Instituției Prefectului județul Hunedoara, str. 
1 Decembrie 1918, nr.28 *), calendarul de desfășurare a probelor concursului fiind următorul: 

- publicarea anunțului – concurs: 26 noiembrie 2021, ora 9  
- dosarele de  înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului, respectiv în perioada 26.11.2021 - 15.12.2021, la sediul Instituției Prefectului județul 
Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Compartimentul financiar-contabilitate, resurse 

      umane, achiziții publice, informatică și administrativ, camera 8. 
- selecția dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor: respectiv în perioada 16.12.2021 - 22.12.2021; 
- proba scrisă: în data de : 29 decembrie  2021, ora 10:00; 
- proba interviu: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
   

Conform art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare,  dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele documente: 

1. formularul de înscriere; 
2. curriculum vitae, modelul comun European: 
3. copia actului de identitate; 
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări și perfecționări; 
5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator  pentru  perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor  solicitate  pentru  ocuparea 
postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 
6. copia adeverinței 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. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 
acesteia, în condițiile prevăzute de legisla tia specifică. 

     Modelul orientativ al adeverinței menționate la pct. 5) este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare. 
         Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut in anexa menționată trebuie să 
cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 
ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă 
acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor. 

        Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. 
Pentru candidații cu dizabilități, in situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condițiile legii. 

      Copiile de pe actele de mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

    Documentul cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest 
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caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. 

      Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. 

   Formularul de înscriere la concurs, anunțul, bibliografia, tematica  atribuțiile prevăzute in fișa 
postului și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Instituției  Prefectului 
județul Hunedoara și pe site-ul oficial https://hd.prefectura.mai.gov.ro 

 
         Persoana de contact, Niță Otilia, consilier superior- secretarul comisiei de concurs, telefon 
0254.211.850, int. 290038, fax. 0254.215.010, sau la sediul Instituției Prefectului județul 
Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.28. 

 
        Anexăm prezentului anunț bibliografia și tematica stabilite în conformitate cu prevederile art. 
22 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare și atribuțiile prevăzute in fișa 
postului.                                                          
 
 
     *) Conform  H.G.   nr. 1090    din 6 octombrie 2021 
Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, 
administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii 
medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de 
vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatorilor economici cu capital public este permis 

doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de 

ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
 

 
 
 
 

PREFECT, 
                                                           Călin Petru Marian       
 
 
 
 
        Coordonator  C.F.C.R.U.A.P.I.A.,                                              Întocmit, 
          Alexandra Miclăuș, consilier                                         Otilia Niță, consilier 
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