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REFERAT 

 

Vă rugăm să aprobaţi scoaterea la concurs a postului vacant de .................................. în cadrul  

.....................................................................,  studii ............................, conform statului de 

funcţii atașat.  

Angajarea se va face pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de 90/120 zile 

calendaristice (după caz, daca este functie de execuție sau conducere).  

Sarcinile de serviciu, atribuţiile şi responsabilităţile sunt cuprinse în Fişa Postului anexată la 

prezentul referat. 

Informaţii necesare scoaterii postului la concurs: 

1. Condiţiile generale de participare la concurs, conform legislaţiei în vigoare, sunt: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 



b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

2. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificaţiei Fişei 

Postului: 

a) nivelul studiilor: .......................... 

b) domeniul studiilor (daca este cazul):........................... 

c) vechime în functii cu studii medii/superioare: ....................... 

d) alte competenţe: 

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

4. .......................................... 

5. ........................................... 

 

3. Probele de concurs constau în: 

1. Probă scrisă/probă pratică 

 data şi ora desfăşurării:  

 locul desfăşurării: sala:  



2. Interviu: interviu structurat  

 data şi ora desfăşurării: - 

 locul desfăşurării: se va comunica concomitent cu afişarea rezultatelor la proba 

scrisă.  

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte (70 de 

puncte pentru funcțiile de conducere) 

 

4. Tematica:  

.......................................... 

.......................................... 

 

5. Bibliografie:  

.......................................... 

.......................................... 

Sef Structură organizatorică, 

Nume si prenume 

Semnatura 


