
 
 

 

 

ANUNŢ 

 

 

  
    Consiliul Județean Ialomița organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 

de execuţie de muncitor calificat II în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu-Personal 

Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii, la sediul său din Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

   

Concursul constă în 3 etape succesive, şi anume: 

- Selecţia dosarelor de concurs   - 13.06.2016, ora 10,00; 

- Proba scrisă        - 27.06.2014, ora 10,00; 

- Interviul        - 30.06.2016. Ora va fi anunţată odată cu rezultatele 

de la proba practică. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia 

candidaţilor. 

 

Condiţii de participare: 

Generale: 

-candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G nr. 286/2011, modificat prin H.G nr. 1.027/2014; 

- Cetăţenie română, cetăţenie a altor state UE sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

- Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- Are capacitate deplină de exerciţiu; 

- Are o stare de sănătate corespunzătoare; 

- Îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime; 

- 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 incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea; 

    Specifice : 

- vechime în muncă minimum 6 ani; 

  -  studii medii sau școală profesională, profil industrial. 

 

 

 



           Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

- Cerere de înscriere la concurs; 

- Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

- Copii ale documentelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

- Document care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate, 

- Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în cazul depunerii declaraţiei, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs 

cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la desfăşurarea probei scrise; 

 - Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni înainte derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

- Curriculum vitae. 

Actele solicitate la dosar în copie se vor prezenta şi în original, în vederea verificării şi 

conformităţii copiilor cu acestea. 

         Dosarul de înscriere se depune la sediul Consiliului Județean Ialomița, din Slobozia, 

Piața Revoluției nr. 1, Județul Ialomița, Direcția Buget Finanțe, Compartimentul Resurse 

Umane, până în data de 10.06.2016, ora 16,30. 

  

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

completările lor ulterioare: 

1.  LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale; 

2.  LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca; 

3. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

4. LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

5. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii; 

6. H.G.  nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin  

H. G. nr. 1.425/2006; 

7. H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

8. Regulamentul de  organizare și funcționare a Consiliului  Județean Ialomița 

(actualizat conform HCJ nr. 34/28.08.2012). 

 Relaţii suplimentare se pot obţine  la Compartiment Resurse Umane, interior 234. 

 

 

 p.PREŞEDINTE, 

VICEPREŞEDINTE, 

MUŞOIU Ştefan 

 

 

 
 

   Intocmit, 

   Hobjilă Crety 

 


