
       
      Nr. 8584_/SVII 

 Data: 28.06.2022 
 Dosar: B. 6, ex. nr. __ 
 Nesecret 

A N U N Ț 
 

 Instituția Prefectului - Județul Mureș, Piața Victoriei, nr. 2, organizează în data de 22.08.2022  ora 
10,00, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii de execuţiei în baza prevederilor art. 618 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele: 

  Denumirea funcției publice vacante:  Consilier juridic, clasa I, gradul profesional 
superior la Compartimentul pentru verificarea legalității, a aplicării actelor normative și 
contencios administrativ, Serviciul Juridic 

    Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

     Atribuțiile postului : Conform fişei de post anexate. 

      Probele stabilite pentru concurs sunt:  

1. selecția dosarelor; 

2. probă scrisă; 

3.  interviul. 

Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs, la sediul Instituției Prefectului - Județul 
Mureș, etajul III, cam 151, în perioada 20.07-08.08.2022  (în termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul ANFP, data publicării 20.07.2022). 

Persoană de contact: Zenovia DRĂGUȘ, consilier, clasa I, gradul profesional superior - 
Compartimentul resurse umane, telefon 0265-261261 int. 29044, fax 0265-260380, e-mail: 
zenovia.dragus@prefecturamures.ro. 

Selecția dosarelor va fi efectuată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 

Proba scrisă se va desfășura la sediul instituției, în data de 22.08.2022, ora 10,00. 

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu: 

- Formularul de înscriere; 

- Curriculum vitae, model comun european; 

- Copia actului de identitate; 

- Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări; 

- Copia diplomei de studiu, certificat sau a altor documente care să ateste competențe în 
domeniul tehnologiei informației; 

- Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției 
publice; 

     -   Copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 



     -    Cazier judiciar; 

 -   Declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de 
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia; 

     Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin publicare pe pagina de internet în 
format, deschis, editabil, în cadrul secțiunii carieră – Concurs - Formulare, precum și la sediul 
instituției, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în 
format letric. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

    Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 
și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. 

Condiții de participare la concurs sunt:  
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
   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; 

   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. 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs: 
 •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice; 

•  vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani; 
•  cunoștințe și aptitudini de utilizare a calculatorului nivel mediu, dovedite cu diplome certificate. 
    

       Bibliografia/tematică 

 

           1. Bibliografia: 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr. 287/2009  privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare-Titlul VI-VII; 



6. Legea nr. 134/2010 – privind codul de procedură civilă cu modificările şi completările 
ulterioare Cartea I: Titlul I, Titlul II (cap. II), Titlul III (Cap. I şi II), Titlul IV, Titlul V; Cartea a II-a: Titlul I 
şi Titlul II; 

7. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ; 
8. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
9. Legea nr. 18/1991 –  Legea fondului funciar- Cap. II, Cap. IX, Cap. X; 
10. Legea nr. 1/2000 – 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- 
Cap. I; 

11. 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 - Cap. 
I-III, Cap. VI; 

12. H.G. nr. 401/2013 - 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-Cap. II. 

13.  H.G. nr. 890/2005 - 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 –   
Cap. I-III, Cap. V, Cap. VI; 

14.  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-Titlul 
IV; 

 
           2. Tematica: 

            
 Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, Constituţia României, republicată; 
 Statutul funcţionarilor publici; 
 Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi egalitatea între cetăţeni; 
 Promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării 

tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România; 
 Acţiunea civilă şi părţile acţiunii civile; 
 Competenţa instanţelor de judecată atât materială cât şi teritorială; 
 Actele de procedură şi termenele procedurale ale acţiunii civile; 
       Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 
 Procedura contencioasă în faţa primei instanţe şi căile de atac; 
 Proprietatea publică şi posesia; 
 Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere şi 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

      Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi 
funcţiilor publice. 

 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 


