ROMÂNIA
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Nr. / Indicativ dosar / data: 9387/III.24/10.05.2018
ANUNȚ
U.A.T. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuție vacante:
1. Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul arii protejate, Direcția
amenajarea teritoriului și urbasnim din cadrul aparatului de specialitate.
Condiţii de participare:
a. candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază
de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
b. nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental
(DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domeniul
de licenţă (DL) – Silvicultură; sau în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de
ştiinţe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, Domeniul de
licenţă (DL) - Ingineria mediului sau în Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii,
Ramura de ştiinţe (RSI) – Ştiinţele pământului şi atmosferei, Domeniul de licenţă (DL) - Ştiinţa
mediului;
c. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
2. Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul accesare proiecte,
Serviciul accesare și coordonare proiecte, Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de
specialitate
Condiţii de participare:
a. candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază
de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
b. nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental
(DFI) – Ştiinţe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Științe economice;
c. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1) selecţia dosarelor de înscriere;
2) proba scrisă;
3) interviul.
1) Selecţia dosarelor de înscriere
Dosarele de înscriere se depun la sediul autorităţii, Biroul resurse umane, în perioada 11 mai –
30 mai 2018, inclusiv, ora 16.00 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Formularul de înscriere;
2. Curriculum vitae, modelul comun european;
3. Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
5. 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;
6. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu
excepţia documentului prevăzut la punctul 3, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de
e-mail: cjalba@cjalba.ro.
Documentul prevăzut la punctul 7. 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.
Formularul de înscriere se găsește în format deschis, editabil pe pagina de internet al autorității,
accesând linkul: http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/05/Formularinscriere.docx, precum și la
Biroul resurse umane din cadrul Consiliul Judetean Alba, în format letric.
Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Consiliul Judetean Alba,
Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C.Brătianu nr.1, la Biroul resurse umane, tel. 0731.560.763, fax:
0258813325, email: cjalba@cjalba.ro, persoană de contact: Ioana Matei, consilier.

2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 11 iunie 2018, ora 1000 la
sala de şedinţe a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în
mun. Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68;
3) Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu
menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării
concursului şi pe pagina de internet www.cjalba.ro/anunturi.
Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea «admis» ori «respins» la proba scrisă,
respectiv interviu, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet
www.cjalba.ro/anunturi.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul
desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii
ultimei probe.
Bibliografie :
I. Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Arii protejate, Direcția
amenajarea teritoriului și urbasnim
1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (capitolul VI – Consiliul judeţean).
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 364 din 14 decembrie 2017.
6. Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Hotărârea guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a
ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Ordinul nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, cu modificările şi completările
ulterioare.
12. Legea nr. 46/2008 – codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Accesare proiecte, Serviciul
accesare și coordonare proiecte, Direcția dezvoltare și bugete
Bibliografie :
1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (capitolul VI – Consiliul judeţean).
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 364 din 14 decembrie 2017.

6. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu completările și modificările
ulterioare.
7. Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
(Capitolul III - Modalităţi de atribuire).
8. Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Acordul de parteneriat 2014-2020, elaborat de România, în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, adoptat de Comisia Europeană.
13. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor
Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, cu modificările și completările
ulterioare.
14. Hotărârea guvernului 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.
15. Hotărârea guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările și completările
ulterioare.
16. Hotărârea guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
Atribuțiile prevăzute în fișa postului
1. consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Arii protejate, Direcția
amenajarea teritoriului și urbasnim:
- Activităţi privind administrarea ariei naturale ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;
- Efectuează deplasări în teren, vizite la amplasamente în vederea verificării modului de îndeplinire a
obligațiilor și/sau condițiilor impuse prin avizele eliberate, precum și activități de monitorizare și
observare a biodiversității;
- Desfășoară activități de patrulare și verificare pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0085
Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;
- Pune în executarea legii și celelalte acte normative specifice în domeniul de activitate;
- Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale protejate și a
zonelor turistice;
- Participă la elaborarea proiectelor necesare accesării fondurilor externe;
- Inițiază campanii de comunicare cu tematică arii protejate, cu scop educativ și de informare;
- Elaborează Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Judeţul Alba;
- În domeniul protecției naturii, colaborează cu autorităţile și instituţiile judeţene de profil și cu
organismele și organizaţiile nonguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin
Consiliului Judeţean în domeniul protecţiei capitalului natural;
- Promovează imaginea și oportunităţile privind protecția naturii la nivel local, judeţean și
interjudețean prin realizarea de materiale promoţionale cu privire la ariile protejate și măsurile de
conservare, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi;

Organizează și participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferinţe, alte astfel de
manifestări din domeniul ariilor naturale;
- Propune proiecte de dezvoltare, parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale, cu autorităţi şi
comunităţi locale;
- Elaborează referate de specialitate, expuneri de motive şi fundamentări pentru întocmirea unor
proiecte de hotărâre şi dispoziţii, pe care le supune avizării şi aprobării preşedintelui şi
vicepreşedinţilor, respectiv Consiliului Judeţean Alba, în domeniul de competenţă;
- Pune în executare legile si celelalte acte normative specifice în domeniul de activitate;
- Colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- Acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor/societăţilor şi
serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, opiniile
exprimate fiind consultative;
- Fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele de sarcini, după
caz, în vederea efectuării achizițiilor publice pentru activitățile repartizate ce necesita acest lucru;
- Participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării
contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări
/achiziţiile directe pentru activitățile repartizate, potrivit legislaţiei în vigoare;
- Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor
subsecvente, etc. iniţiate;
- Îndeplineşte şi alte sarcini ce decurg din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, sau
din alte acte normative ce reglementează activitatea de programe de dezvoltare economică şi socială
în domeniul de competenţă;
- În domeniul reglementărilor referitoare la protecția, igiena și securitatea in munca conform
prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității si sănătății in munca cu modificările si completările
ulterioare, are următoarele obligații:
a) să își desfășoare activitatea, in conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum si cu
instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât si alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
b) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport, după caz;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara
a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice si
clădirilor, după caz si să utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
g) să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protecția sănătății si securității lucrătorilor ;
h) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure ca mediul de munca si condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri
pentru securitate si sănătate, in domeniul sau de activitate ;
i) să își însușească si să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în
muncă si măsurile de aplicare a acestora ;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari ;
k) să mențină curățenia la locul de munca ;
l) să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice in incinta unității, să nu fumeze in incinta
unității;
m) să respecte disciplina la locul de munca ;
n) să acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de muncă;
o) să nu intervină pentru remedierea defecțiunilor, curățare sau revizii la echipamentele de
munca aflate in funcțiune;
-

p) să nu se joace si să nu facă glume periculoase in timpul si la locul de munca;
r) la începerea programului de lucru, trebuie să se prezinte in stare normală, odihnit si corect
îmbrăcat pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce îi sunt încredințate;
s) respectă normele de igienă pe toata perioada desfășurării lucrului ;
ș) să efectueze lucrul in condiții de securitate, în conformitate cu politica unității, legislația și
normele de tehnica securității muncii specifice locului de munca
- În domeniul situațiilor de urgență are următoarele obligații:
a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de către conducerea autorității;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de către conducerea autorității;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor
de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui
pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor;
- Arhivează documentele repartizate, produse sau gestionate, conform actelor normative în
vigoare și le predă arhivei autorității.
- Păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în ceea ce privește informațiile pe care le
deține și cu care lucrează.
- Respectă prevederile cuprinse în “Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba”;
- Respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control intern/managerial,
conform legislației în vigoare.
- Efectuează, în mod permanent activitatea de documentare cu privire la actele normative,
publicate în Monitorul Oficial al României, aplicabile domeniului de activitate.
- Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior sau încredinţate de conducerea
Consiliului judeţean Alba.
2. consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Accesare proiecte, Serviciul
accesare și coordonare proiecte, Direcția dezvoltare și bugete
- Întocmeşte şi actualizează baza de date cu nevoile de dezvoltare ale judeţului Alba identificate
de Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate acestuia, autorităţile publice locale,
societatea civilă şi mediul de afaceri din judeţ, participând la elaborarea documentelor
strategice ce vizează dezvoltarea judeţului şi regiunii;
- Întocmeşte şi actualizează baza de date a proiectelor cu finanţare nerambursabilă ai căror
solicitanţi sau parteneri sunt Consiliul Judeţean Alba, instituţiile subordonate, autorităţile
publice locale, alte entităţi din domeniul public, non-guvernamental sau privat din judeţ;
- Identifică, informează şi asigură consiliere cu privire la sursele şi programele de finanţare
nerambursabile active, interne şi externe pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale
Consiliului Judeţean Alba, instituţiilor publice subordonate sau, la cerere, a proiectelor
autorităţilor publice locale, agenţilor economici, producătorilor agricoli, organizaţiilor nonguvernamentale din judeţ;
- Participă la elaborarea documentelor strategice de dezvoltare socio-economică a Județului Alba
precum și a strategiilor regionale elaborate alături de celelalte județe din Regiunea Centru, prin
organismele create în acest sens;
- Contribuie la conceperea şi redactarea documentaţiilor necesare solicitării de finanţări
nerambursabile pentru proiectele proprii ale Consiliului Judeţean Alba şi ale instituţiilor
subordonate. În acest sens, colaborează cu alte structuri din cadrul Consiliului Judeţean Alba,
cu instituţiile subordonate şi orice alte instituţii/organizaţii regionale, naţionale şi
internaţionale;

Centralizează informaţii cu privire la implementarea proiectelor proprii ale Consiliului
Judeţean Alba şi alte instituţiilor subordonate pentru care s-a obţinut finanţare externă sau
naţională;
- Coordonează implementarea proiectelor proprii ale Consiliului Judeţean Alba pentru care
serviciul a aplicat pentru obţinerea finanţării externe sau naţionale şi, după caz, asigură
managementul;
- Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice-private şi publice-publice în vederea
susţinerii dezvoltării economice şi sociale a judeţului Alba;
- Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru pregătirea/contractarea/implementarea/
monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
- Asigură corespondenţa informaţională cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale
şi regionale responsabile de gestionarea fondurilor nerambursabile externe şi interne;
- Studiază legislaţia naţională în corelare cu cea comunitară în domeniul de activitate de interes
pentru acest compartiment;
- Colaborează cu personalul din celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate;
- Întocmeşte proiecte de hotărâre specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării
Consiliului Judeţean Alba;
- Fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, specificaţiile tehnice/caietele de sarcini,
după caz, în vederea efectuării achizițiilor publice pentru activitățile repartizate ce necesita
acest lucru;
- Participă şi răspunde împreună cu Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării
contractelor de derularea procedurilor de atribuire, de achiziţiile de produse, servicii sau lucrări
/achiziţiile directe pentru activitățile repartizate, potrivit legislaţiei în vigoare;
- Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru/contractelor
subsecvente, etc. iniţiate;
- Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi în hotărârile
Consiliului Judeţean Alba;
- În domeniul reglementărilor referitoare la protecția, igiena și securitatea in munca conform
prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității si sănătății in munca cu modificările si completările
ulterioare, are următoarele obligații:
a) să își desfășoare activitatea, in conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum si cu
instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât si alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
b) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport, după caz;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara
a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice si
clădirilor, după caz si să utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protecție;
f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
g) să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricăror masuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protecția sănătății si securității lucrătorilor ;
h) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure ca mediul de munca si condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri
pentru securitate si sănătate, in domeniul sau de activitate ;
i) să își însușească si să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în
muncă si măsurile de aplicare a acestora ;
j) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca si inspectorii sanitari ;
k) să mențină curățenia la locul de munca ;
-

