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ANUNȚ 
 

Instituția Prefectului – Județul Maramureș, organizează în data de 02 decembrie 
2019, începând cu ora 10,00, la sediul instituției, proba scrisă a concursului de recrutare 
pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului 
verificarea legalității, aplicarea actelor normative și contencios administrativ și de șef serviciu 
al Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică și conducerea serviciilor publice 
deconcentrate 

Interviul va avea loc în termen de maximum 5 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 20 de 
zile de la data publicării anunțului, în perioada 01 noiembrie 2019 – 20 noiembrie 2019, 
inclusiv. 

Condițiile de participare la concurs pentru postul de șef serviciu al 
Serviciului verificarea legalității, aplicarea actelor normative și contencios 
administrativ sunt: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul juridic, specializarea: drept; 

- studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare 

- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minim 5 ani   
Condițiile de participare la concurs pentru postul de șef serviciu al 

Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică și conducerea serviciilor 
publice deconcentrate sunt: 

-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  
-  studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau 

în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările 
și completările ulterioare 

- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minim 5 ani 
Candidații trebuie să îndeplinească și condițiile generale necesare ocupării unei funcții 

publice, prevăzute în art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

Relații suplimentare privind bibliografia și conținutul dosarului se pot obține la sediul 
instituției, camera 108, la telefon 0262-215001, interior 29038 – Compartiment resurse 
umane sau pe site-ul instituției www.mm.prefectura.mai.gov.ro. 
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  Principalele atribuții ale postului de șef serviciu al Serviciului 
verificarea legalității, aplicarea actelor normative și contencios administrativ: 
 
1. Organizează şi coordonează activitatea Serviciului verificarea legalității, aplicarea actelor 

normative și contencios administrativ;  
2. Repartizează corespondenţa zilnică fiecarei persoane cu recomandările necesare 

soluţionării acesteia; 
3. Stabileşte măsurile necesare în vederea realizării în termen şi în bune condiţii a lucrărilor 

repartizate; 
4. Răspunde de dimensionarea sarcinilor pe structurile din subordine; 
5. Participă la efectuarea lucrărilor de complexitate sau de importanță deosebită, 

corespunzător pregătirii profesionale; 
6. urmărește elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor și a 

celorlalte lucrări ce sunt repartizate serviciului; 
7. asigură respectarea normelor de disciplină și ordine, stabilite în Regulamentul de Ordine 

Interioară de către salariații din subordine  
 
  Principalele atribuții ale postului de șef serviciu al Serviciului afaceri 
europene, dezvoltare economică și conducerea serviciilor publice deconcentrate  
 

1. Organizează şi coordonează activitatea Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare Economică 
şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate;  

2. Repartizează corespondenţa zilnică fiecarei persoane cu recomandările necesare 
soluţionării acesteia; 

3. Stabileşte măsurile necesare în vederea realizării în termen şi în bune condiţii a lucrărilor 
repartizate; 

4. Coordonează activitatea de elaborare şi monitorizare a Planului de actiuni pentru realizarea 
in judeţ a obiectivelor Programului de guvernare; 

5. Coordonează activitatea de elaborare a Priorităţilor de dezvoltare ale judeţului; 
6. Coordonează activitatea de elaborare a Raportului anual şi informărilor periodice privind 

starea socio-economică a judeţului; 
7. Coordonează elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru realizarea politicilor 

privind afacerile europene;  
8. Coordonează elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru creşterea absorbţiei 

fondurilor europene; 
9. Coordonează activitatea cu privire la relaţiile cu sindicatele şi patronatele; 
 

 
Conținutul dosarului de înscriere: 
 
a) formularul de înscriere – model tipizat pus la dispoziţia candidaţilor prin publicare pe 
pagina de internet a Instituției prefectului județul Maramureș, în cadrul secţiunii dedicate 
publicităţii concursului, precum şi la sediu, în format letric; 
b) curriculum vitae, modelul comun european – redactat în limba română; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
e) 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 
necesare ocupării funcţiei publice; 
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
g) cazierul judiciar; 
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h) 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 lit. e) este prevăzut pe site. (Anexa 2D 
la HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici) 
     Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut anterior, trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D 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. 
 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 care se depun în dosarul de înscriere se prezintă în copii legalizate 
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de concurs  
     Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. 
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă 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.  
 
Bibliografie: 

 
I. Pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu al  Serviciului 

verificarea legalităţii,  aplicarea actelor normative şi contencios administrativ 
Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş 

 
1. Constituția României; 
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Legea   nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, cu modificările și completările ulterioare; 

6. H.G.  Nr. 401 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România, cu modificările și completările ulterioare. 

7. Legea Nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

8. Legea nr. 1/2000 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările 
ulterioare. 

9. H.G.  nr. 890 din  4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura 
de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 



4 

10. Legea nr.134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: Cartea a V-a – Despre executarea silită:  Titlul I, Capitolul I, II, 
V, VI; Titlul III. 

 
II. Pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu al Serviciului afaceri 
europene, dezvoltare economică și conducerea serviciilor publice deconcentrate 
 

1. Constituţia României, republicată;  
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; 
4. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ; 
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. LEGE   Nr. 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă; 
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă; 
9. Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata; 
10. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
11.  HG 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuarea deplasarilor in strainatate 
in interes de serviciu de catre demnitari si asimilati acestora din administratia publica; 
12. OMAI nr. 143/06.10.2015 privind activitatile de relatii internationale si de afaceri 
europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; 
13. Legea nr. 16/1996 privind arhivele naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
14. LEGE Nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 
15.  LEGE   Nr. 62/2011 republicată, Legea dialogului social; 
16.  ORDIN SGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice; 
17. HOTĂRÂRE Nr. 50/2005 republicată pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
acte normative spre adoptare. 

 

Prefect 
Vasile Moldovan 
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