CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Direcţia de Dezvoltare şi Implementare
Proiecte

Se aprobă,

Nr._______din___________

DIRECTOR ADJUNCT,
Poti Csaba

ANUNŢ
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE
scoate la concurs în data de 11 februarie 2019, orele 10.00
la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8
postul Consilier grad II -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
- în cadrul Compartimentului Relaţii Publice și Referent, debutant -post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată - în cadrul Compartimentului
pentru Siguranța Circulației.
Poate participa la concursul pentru ocupare unui post vacant, persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenie română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) 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;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) 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
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incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
g) să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Condiţii specifice de participare la concurs:

În cadrul Compartimentului pentru Siguranța Circulației:
1. Denumirea postului- Referent, debutant -post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat .
În cadrul Compartimentului Relaţii Publice
2. Denumirea postului- Consilier grad II -post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- 6 luni
• selecţia dosarelor de înscriere – 21 ianuarie 2019
• proba scrisă din bibliografia de examen – 11 februarie 2019, orele
10.00.
• Interviu cu membrii comisiei de examen – 18 februarie 2019, orele
10.00.
Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Secretarul comisiei de concurs, pâna la
data de 18 ianuarie, orele 13.00. Se vor prezenta la prezenta la proba scrisă şi interviu,
numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere la
concurs.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:

Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5
Tel.: +40 741 210 999
Email: ddip@cjbihor.ro; ddipbihor@gmail.com

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Direcţia de Dezvoltare şi Implementare
Proiecte
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcţiei deDezvoltare şi
Implementare Proiecte;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)

adeverinţă medicală 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;

g) curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), 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.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus si în original.
Bibliografia este prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi
Implementare Proiecte, Oradea, str. IC Bratianu, nr. 8. Telefon 0741 210 999
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BIBLIOGRAFIE

 Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 Legea nr 53/2003 Codul Muncii
 Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice
 Constituția Romăniei
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