ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Alba Iulia, Piata Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod. 510118
Tel: 0258-813380; 813382; fax : 0258-813325;
e-mail: cjalba@cjalba.ro web: www.cjalba.ro

Nr. / Indicativ dosar /
data:

15720 /III/21/08.09.2016

ANUNȚ
“ U.A.T.” Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion
I.C.Brătianu, nr. 1, organizează în data de 22 septembrie 2016, ora 1000 examen de promovare în grad și
treapte profesionale imediat superioare pentru funcțiile:
- inspector de specialitate gradul I la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul official în
inspector de specialitate gradul 1A
- muncitor calificat treapta II, la Serviciul administrativ în muncitor calificat treapta I.
Condiții de participare:
- Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajatului trebuie să fie apreciată cu
calificativul “ foarte bine“de cel putin două ori în ultimii trei ani ( perioada 2013-2015);
- Salaritul trebuie să fie încadrat pe o funcție de grad/ treaptă imediat inferior celui/celei pentru
care se dorește promovarea și să aibă minim 3 ani vechime în treapta/gradul funcției
respective;
- Salariatul să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
Dosarul pentru înscriere la examenul de promovare se depune până în data de15 septembrie 2016,
ora 12,00 la Biroul Resurse Umane din cadrul Consiliului Judetean Alba și trebuie să conțină. În
mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Adeverință eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii;
2. Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de Președintele Consiliului județean
Alba;
3. Cererea de înscriere, care se obține de la biroul resurse umane;
4. Copie după rapoartele de evaluare;
Bibliografie şi tematică:
Pt funcția de inspector de specialitate grad I
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Autoritățile administrației publice locale - Consiliul județean
- Constituirea și componența consiliului județean
- Atribuțiile consiliului județean
- Funcționarea consiliului judetean
- Președintele și vicepreședinții consiliului judetean
2. Legea 477/2004 privind Cidul de conduită a personalului contractual din autoritătile și
instituțiile publice;
-Toată legea
3. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare.
- Toată legea
4. Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

- Toată legea
Pt funcția de muncitor calificat treapta I
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Autoritățile administrației publice locale - Consiliul județean
- Constituirea și componența consiliului județean
- Atribuțiile consiliului județean
- Funcționarea consiliului judetean
- Președintele și vicepreședinții consiliului judetean
2. Legea 477/2004 privind Cidul de conduită a personalului contractual din autoritătile și
instituțiile publice;
-Toată legea
3. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare.
- Toată legea
Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba aprobat prin dispoziție a
președintelui și va consta într-o proba scrisă ce se va susține în data de 22 septembrie, ora 12,00 .
Lucrarile elaborate de candidați vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza
următoarelor criterii:
a) Cunoștințe teorectice necesare funcției contractual evaluate – 70 puncte
b) Abilități de comunicare- 10 puncte
c) Capacitate de sinteză-15 puncte
d) Complexitate, inițiativă, creativitate- 5 puncte
Rezultatele examenului de promovare vor fi afișate la sediul și pe pagina de internet a consiliului
Județean Alba, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contesatție în termen de o zi lucrătoare de
la data afișării rezultatelor, sus sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale ale examenului de promovare se afișează la Sediul Consiliului Județean Alba,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestației respectiv, după soluţionarea eventualelor contestaţii.
Prezentul anunţ este postat pe site-ul Consiliului Judeţean Alba – www.cjalba.ro și afișat la sediul
Consiliului Judeţean Alba din municipiul Alba Iulia, P-ța Ion I. C. Bratianu nr. 1, astăzi, 8 septembrie
2016.
Persoană de contact – Becheş Maria Daniela, inspector în cadrul Biroului resurse umane - telefon
0731.560.763.
Preşedinte,
Ion Dumitrel

Șef birou,
Horațiu SUCIU

Biroul resurse umane
Întocmit,
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