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În cuprinsul anunţului publicat în data de 15.06.2018 privind concursul organizat pentru 

ocuparea funcţiei publice vacantă de execuţie de consilier, grad profesional superior, Direcția 
Juridică şi relaţia cu Parlamentul - Biroul Relaţia cu Parlamentul, 16.07.2018 – proba scrisă s-au 
constatat erori materiale, motiv pentru care se impun următoarele precizări:  
 

 
Punctul 4. “Copia carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă pentru atestarea vechimii în muncă 
şi vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, conform modelului 
standard anexat din Ordinul Preşedintelui ANFP Nr.192/2013 (cu excepţia funcţiilor publice – 
grad profesional debutant)*;” se va citi: 
4. 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; 
 
După punctul 8 se introduce punctul 9: 
“9. curriculum vitae, modelul comun european;” 
 
Menţiunea “ *** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest 
caz,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu 
de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub 
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.” se va citi: 
 
” ***Cazierul judiciar 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. În situaţia în care 
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la 
autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită 
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.” 
 
Aceste precizări sunt în conformitate cu prevederile art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
La secţiunea ”BIBLIOGRAFIE:” punctul 1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului 
public, modificată prin Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici; se va 
citi: 
“1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare”; 
 
 


