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ANUNŢ 

 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la 

concurs în data de 28.03.2016, ora 10°°, un post de şef serviciu – Serviciul Management de 

Proiect în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice. 

Programul concursului: 

- 28.03.2016 – orele 10 °°- proba scrisă; 

- 30.03.2016 – orele 13 °°- interviul; 

Condiţii de participare: 

Şef serviciu – Serviciul Management de Proiect   

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: 

 - ştiinţe economice; 

 - ştiinţe inginereşti; 

 - ştiinţe administrative 

  a) specializarea administraţie publică; 

  b) specializarea administraţie europeană; 

 - ştiinţe juridice. 

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 

ani. 

  Dosarele de înscriere se depun până în data de 16.03.2016. 

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și 

completările lor ulterioare:  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;  

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii publice; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională; 

 H. G. 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;  

 Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1083/2006 privind prevederile generale privind 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune; 

O.U.G. nr. 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora; 
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H.G.  nr. 28/2008 - privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

Ordin nr. 863/2008 - pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 

H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

 H.G. nr 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora;  

 Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de 

proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 

 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

-formular de înscriere ; 

-copia actului de identitate ; 

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; 

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (dacă e cazul); 

-cazier judiciar; 

-adeverinţa 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; 

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică. 

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o 

funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in 

ultimii 7 ani, unde este cazul. 

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată 

pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de 

serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică 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 publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 


