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ANUNŢ 

 
 

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

concurs în data de 15.05.2017, ora 10°°, un post post de şef serviciu – Serviciul Management 

de Proiect și a unui post de şef serviciu – Serviciul Investiţii şi Servicii Publice în cadrul 

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice  

Programul concursului: 

- 15.05.2017 – ora 10 °°- proba scrisă; 

- 17.05.2017 – ora 12 °°- interviul; 

- 13.04.2017 – publicitate concurs. 

 Condiţii de participare: 

Şef serviciu – Serviciul Management de Proiect: 1 post 

- 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 

fundamentale: 

- ştiinţe inginereşti; 

- ştiinţe sociale. 

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

ani. 

 

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; 

 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;  

 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; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

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

construcţii şi instalaţii aferente acestora;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
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 Şef serviciu – Serviciul Investiţii şi Servicii Publice: 1 post 

- 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 ramuri de 

ştiinţă: 

- inginerie civilă; 

- inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, în 

domeniile: 

 - inginerie mecanică; 

 - inginerie industrială; 

 - ingineria mediului; 

 - inginerie şi management. 

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

ani. 

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. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

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

construcţii şi instalaţii aferente acestora;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 
Dosar de înscriere 

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente: 

 copia actului de identitate; 

 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată; 

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

 copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, 

în specialitate- număr pagini; 

 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar 

nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, 

sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 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. 
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Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, 

sau în copii legalizate.  

 

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, 

respectiv până în data de 02.05.2017, ora 16,30. 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

         Relaţii suplimentare la telefon: 0243230200 int. 234. 


