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A N UNŢ
Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.Brătianu, nr.1, organizează în
data de 9 noiembrie 2015, ora 10:00, concurs de recrutare, pentru ocuparea posturilor vacante:
3 posturi - inspector de specialitate gradul IA şi un post referent debutant.
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi va consta în redactarea unei
lucrări scrise şi interviu, după următorul calendar:
 lucrarea scrisă va avea loc în data de 9 noiembrie 2015, ora 10:00, la sediul
Consiliului Judeţean Alba, în Mun. Alba Iulia, Bld. I.I.C.Bratianu, nr. 1, judetul
Alba;
 interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise.
Condiţii de ocupare:
Pentru postul de inspector de specialitate gradul IA
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 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;
 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;
 studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani, din care 2 ani experienta
în implementarea proiectelor cu finanțare europeană
Pentru postul de referent debutant
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;







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;
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;
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până la data de 30 octombrie 2015, ora 16:00
la Biroul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă
şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
7. Curriculum vitae.
În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la pct. 3 şi pct. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei.
Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate gradul IA
1. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu completările și modificările
ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Regulamentul UE nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al
Consiliului;
5. Regulamentul UE nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului;
6. Regulamentul UE nr.1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
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7. H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările
ulterioare;
8. Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
9. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora
pentru Obiectivul Convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;
10. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
11. OUG nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
12. Ordinul ministrului fondurilor europenenr. 836 /2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului
Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului
operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului
Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 "Formare
profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", nr. 170
"Şanse egale şi respect", nr. 171 "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii",
finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013;
13. HG nr.1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate
prin programele operaţionale;
14. Hotararea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilorfinantate prin programele operationale, cu modificările și completările ulterioare;
15. Document cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, aprobat prin Ordinul comun al
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului fondurilor
europene nr.1068/537/2013, versiunea 6- Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale ;
16. Ghidul Solicitantului Condiții Generale în cadrul Programului Operațional Sectorial
,,Dezvoltarea Resurselor Umane,,2007-2013, versiunea aprilie 2015.
Bibliografia pentru postul de referent debutant
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale si turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
8. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a
- zone protejate.
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Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe
pagina de internet a Consiliului Judeţean Alba, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului,
sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se afişează la sediul Consiliului Judeţean Alba, precum şi pe pagina de
internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea eventualelor contestaţii.
Persoană de contact – Mihaltan Iuliana, consilier în cadrul Biroului resurse umane - telefon
0731.560.763.
Prezentul anunţ este afişat şi la sediul Consiliului Judeţean Alba.
Afişat azi, 16.10.2015.

Preşedinte,
Ion Dumitrel

Biroul resurse umane

Şef birou

Mihaltan Iuliana

Suciu Horaţiu Zaharia

Ex. 1/1
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