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ANUNȚ 

 

 

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

la concurs în data de 13.06.2016, ora 10°°, o funcţie publică de execuţie vacantă de 

consilier în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Investiții 

Publice. 

Calendarul concursului este următorul: 

- Data susţinerii probei scrise:         13.06.2016, ora 10.00; 

- Data susţinerii interviului:       15.06.2016, ora 12.00; 

- Publicitate concurs:                  12.05.2016; 

- Depunere dosare de înscriere: 20 zile de la data publicităţii concursului, 

respectiv până în data de 30.05.2016. 

Condiţii de participare: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele 

domenii: 

 Inginerie civilă; 

 Inginerie industrială: 

 Inginerie mecanică. 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 

minimum 9 ani. 

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu 

modificările și completările lor ulterioare: 

Legea nr. 215/ 23.04.2001 administraţiei publice locale; 

Legea nr. 188/ 08.12.1999  privind Statutul funcţionarilor publici; 

Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in construcţii; 

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii ; 

H.G. nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

H.G. nr. 28/09.01.2008 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. 
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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. 

 

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.  

 

 


