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A N U N Ţ 
 
 

 
         „Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani organizează, în intervalul 
28.09.2015 -30.09.2015,  concurs pentru ocuparea postului corespunzător 
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimentului Compartimentului Verificarea Legalității 
Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Relația cu 
Autoritățile Locale și Organizarea Proceselor Electorale – Serviciul Juridic. 
         Concursul  se va desfăşura la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani 
şi va consta în susţinerea a două probe şi anume: 

- proba scrisă, care se va desfăşura în ziua de 28  septembrie 
2015, începând cu ora 10,00 şi 

- interviul, care se va desfăşura în ziua de 30.09.2015, începând cu 
ora 14,00 

 
Condiţiile de participare: 

- condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999,rep 
- studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă 
- 1 an vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite 
- cunoştinţe operare PC – Word, Excel, navigator Internet – 

browser- e- nivel mediu 
- cunoaşterea unei limbi străine  de circulaţie internaţională – nivel 

mediu 
 

 
       Dosarele de concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane și 
Secretariat în termen de  20  de zile de la data publicării anunţului.  
           Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane şi 
Secretariat, telefon 0231/505436. “ 
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OPIS  
DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS 

RECRUTARE 
 
 

a) copia actului de identitate; 
 
b) formularul de înscriere; 
 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 
 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate ; 
 
e) cazierul judiciar; 
 
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
 
h) declarația care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau 

nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; 

i) dosar cu șină. 
 
 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
 

 
 

 
 



 
 


	MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 
	INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI 


