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            R O M Â N I A 

                 
   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 

 Compartimentul Resurse Umane 
 Nr.861 din 21 ianuarie 2021 
  
 

ANUNŢ                                                                

                                                    
                                           
   În baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, Instituția Prefectului - Județul Teleorman, organizează în data de 23 februarie 
2021, începând cu ora 10,00 proba scrisa și 25 februarie 2021, ora 10,00, interviul, la sediul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.178, sala 
mica de ședințe, concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere 
vacante de sef serviciu, Serviciul Proiecte, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare 
Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă și Relații Internaționale. 

Condițiile de participare la concurs sunt cele  prevăzute la art. 483, alin. (2) din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, excepție lit. (f) respectiv: 

a) să fie numiți într-o funcție publică din clasa I; 
b) să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate , respectiv de 5 

ani, art. 468 alin. (2), lit. a ; 
c) să îndeplinească condițiile de studii precum si condițiile specifice necesare 

ocupării funcției publice, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu  
diplomă de licență,  sau echivalentă în știinte ingineresti  sau administrative; 

d)  să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul 
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; 

e)  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019; 
Durata normal a timpului de muncă este de 8 ore pe zi/40 ore pe săptămână. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data 

publicării anunțului  pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina de 
internet a Instituției Prefectului – Județul Teleorman, începând cu data de 22.01.2021 până 
la data de 10.02.2021, inclusiv, orele 16,30, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.178. 

 Bibliografia de concurs, formularul de înscriere, atribuțiile cât și informații 
suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Teleorman, camera 109, consilier Brîncoveanu Nicoleta, telefon 
0247/311.150, int.29.035, fax: 0247/312.973, e-mail nicoleta.brincoveanu@prefectura-
teleorman.ro cât și pe site-ul institutiei: tr.prefectura.mai.gov.ro și avizierul instituției. 
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Dosarele de concurs conțin în mod obligatoriu, conform art.49 și art.143 din HGR 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, următoarele : 
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3; 
    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 sau de studii postuniversitare 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, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, 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) cazierul administrativ. 
 
 Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de catre secretarul 
comisiei de concurs. 
 
      La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data 
finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul 
prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către 
instituţia organizatoare a concursului de promovare. 

Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător 
prevederile art. 49 alin. (1^1), (1^2), (2), (3) şi (5). 

 
Data afișării 22 ianuarie 2021  

 
 
     

PRESEDINTE COMISIE, 


