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ANUNȚ DE CONCURS 

pentru ocuparea funcției contractuale vacante de  

consilier afaceri europene din cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică si 

conducerea serviciilor publice deconcentrate 
 

Instituția Prefectului – Județul Maramureș, organizează în data de 04 noiembrie 

2019, începând cu ora 10,00, la sediul instituției, proba scrisă a concursului de recrutare 

pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de consilier afaceri europene din 

cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economica si conducerea serviciilor publice 

deconcentrate. 

Interviul se suține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Instituției Prefectului – Județul Maramureș, 

municipiul Baia Mare, str. Ghe. Șincai nr. 46, camera 108, în termen de 10 zile lucrătoare de 

la data publicării anunțului, în perioada 14 octombrie 2019 – 25 octombrie 2019, inclusiv. 

 

Condițiile generale de participare la concurs sunt: 

 

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

     d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

Condițiile specifice ocupării funcției sunt: 

Studii de specialitate: superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în unul din domeniile: economic sau relații internaționale și studii europene 

Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: 2 ani 

 
Principalele atribuții ale postului: 

 

 Elaborează anual Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene şi 

monitorizează trimestrial realizarea acestuia; 

 Propune şi desfăşoară acţiuni de informare a autorităţilor publice locale şi a cetăţenilor 

din judeţ, cu privire la domeniul afacerilor europene 
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 Acordă consultanţă autorităţilor publice locale pe probleme referitoare la afacerile 

europene 

 Elaborează Situaţia semestrială privind stadiul derulării proiectelor la nivelul judeţului 

Maramureş, portofoliul de proiecte şi proiectele cuprinse în bugetul anului în curs ale 

autorităţilor administraţiei publice locale şi ale altor instituţii publice; 

 Urmăreşte lunar buna derulare a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, şi 

informează şefii ierarhici cu privire la problemele identificate  

 Desfăşoară activităţi menite să faciliteze cunoaşterea, de către autorităţile administraţiei 

publice locale şi de către cetăţeni, a programelor cu finanţare externă iniţiate şi 

susţinute de Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale  

 Participă, după caz, la elaborarea documentelor de programare pentru derularea 

asistenţei financiare comunitare şi a altor forme de asistenţă tehnică, întocmite de 

către instituţie 

 

Conținutul dosarului de înscriere: 
  

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

    g) curriculum vitae. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

 Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 

Secretar comisie  

   Câmpan Andreea Alexandra 

 


