
 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL  BUZÃU 

Serviciul Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane si Salarizare  

Nr. 6173/05.05.2022 

 

Anunt,  

 
                 Va comunicam ca Institutia Prefectului Judetul Buzau organizeaza concursul de  

promovare in  functia publica de conducere  de sef serviciu controlul legalității, al aplicării 

actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu 

autoritățile locale, in  data de 06.06.2022 , ora 10,00. 

                Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisa in data de 06.06.2022 si  proba 

interviu in data de 08.06 2022,  

Conditiile de participare sunt: 

-  să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;  

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ;  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte 

juridice ;  

- studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, 

management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă 

echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani. 

              Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare, în perioada 05.05.2022 –24 .05.2022. 

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

               Anexam alaturat bibliografia / tematica  

      Bibliografie : Constitutia Romaniei, republicată; 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Legea nr.53/2003,  privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificarile  şi 

completarile  ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea – cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările  si completarile ulterioare.  

 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administartiv, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 



 
  -O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor forme de discriminare, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Facem mentiunea ca bibliografia este aceasi cu tematica . 

Secretariatul comisiilor este asigurat de catre doamna Bodoc Cristina, 

consilier superior  in cadrul  Institutiei Prefectului Judetul Buzau.  

Relatii suplimentare la  doamna Bodoc Cristina – consilier superior 

in cadrul  Institutiei Prefectului Judetul Buzau, telefon 0238.719543, interior 29026.  

 

 

 

PREFECT, 

Ticlea Daniel Marian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


