R O M ÂNI A

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA
Nr.7298/21.07.2017

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA
ANUNŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier,
clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Admnistrativ și
Achiziții Publice și de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului
Financiar Contabil, în data de 30.08.2017, din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele: în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a ;
-instituţia publică la care se depun dosarele: Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara –
Compartimentul Resurse Umane , Administrativ, Achiziţii Publice, Deva, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.
28, jud. Hunedoara;
- data, ora, locul organizării concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere, la sediul Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- în data de 29.08.2017, ora 11.00- -proba suplimentară de testare a cunoștințelor de
operare pe calculator - nivel bază la sediul Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, Deva, Bd. 1
Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, finalizată cu calificativul ADMIS sau RESPINS;
- în data de 30.08.2017, ora 11.00 – proba scrisă, la sediul Instituţiei Prefectului Județul
Hunedoara, Deva, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara;
- data interviului se va stabili de către Preşedintele comisiei de concurs.
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale:
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice pentru ambele funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor, minim 9 ani;
- cunoștințe operare calculator, nivel bază.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, Administrativ
şi Achiziţii Publice , din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, telefon 0254 211850.
Bibliografie pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior,
compartiment Financiar Contabil:
1.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2.
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public.
3.
Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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4.
Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
privind prefectul şi instituţia prefectului.
5.
Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
6.
Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și
raportarea angajamentelor bugetare și legale.
7.
Legea nr.500/2002,privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Bibliografie pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior,
compartiment Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public
3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
privind prefectul şi instituţia prefectului.
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
6. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice.
7. Legea nr. 500/2002,privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane,
Administrativ şi Achiziţii Publice , din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, telefon
0254 211850.
PREFECT,
FABIUS TIBERIU KISZELY
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