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ANUNT , 

             Având în vedere prevederile H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, vă comunicăm că în data de 29.06.2022, ora 10,00 urmează să se desfășoare  
concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional superior la Serviciul afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, 
strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de  urgență. 
 
Conditiile de participare sunt: 
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani. 
               
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în 
perioada 30.05.2022 –20.06.2022. 
 
Concursul se va organiza la sediul Institutia Prefectului - Județul Buzau, bulevardul N. Bălcescu 
nr.48. 

 
I.Bibliografie 
 

1. Constituția României, republicată, 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,(r2) republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, 
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare, 
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6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
7. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
8. O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al 
Situațiilor de Urgență, 
9. HOTĂRÂRE nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și 
centrelor operative pentru situații de urgență. 

Facem mentiunea ca bibliografia este aceeași cu tematica 
 
             Relatii  suplimentare: Persoana de contact: Tomescu Domnica consilier achizitii publice 
superior, tel. 0238719543 interior 29036, e-mail prefect@prefecturabuzau.ro    
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