Nr.______/______.2012

ANUN
Având în vedere prevederile art. 57 alin (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat cu completrile i modificrile ulterioare i ale art. 43 alin (4) din
Hotrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea
carierei funcionarilor publici, cu completrile i modificrile ulterioare,
CONSILIUL JUDEEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizeaz
concurs de recrutare pentru ocuparea funciei publice temporar vacant de consilier, clasa I,
grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Derulare Programe i Ajutoare al
Direciei Generale Economice a Consiliului Judeean Bihor
Concursul se organizeaz la sediul Consiliului Judeean Bihor, în data de 02 octombrie 2012, ora
10:00, proba scris.
Candidaii trebuie s indeplineasc cumulativ condiile prevzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat cu completrile i modificrile
ulterioare.
Condiii de participare la concurs:
a) are cetenia român i domiciliul în România;
b) cunoate limba român, scris i vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împlinii;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare funciei publice pentru care candideaz, atestat pe baz
de examen medical de specialitate;
f) studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat
absolvite cu diplom de licen sau echivalent;
g) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice minim 1 an;
h) nu a fost condamnat pentru svârirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului sau
contra autoritii, de serviciu sau în legtur cu serviciul, care împiedic înfptuirea justiiei, de fals
ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svârite cu intenie, care ar face-o incompatibil
cu exercitarea funciei publice, cu excepia situaiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituit dintr-o funcie public sau nu i-a încetat contractul individual de munc
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de munc
sau, dup caz, o adeverin;
j) nu a desfurat activitate de poliie politic, astfel cum este definit prin lege.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicrii în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul instituiei i trebuie s conin în mod obligatoriu
documentele prevzute la art. 49 din Hotrârea Guvernului nr. 611/2008, cu completrile i
modificrile ulterioare:

a) formularul de înscriere pus la dispoziie candidailor prin secretarul comisiei de concurs
din cadrul instituiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
d) copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea în munc i,
dup caz, în specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile
sanitare abilitate;
g) declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat activiti
de poliie politic.
h) declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a fost destituit dintr-o
funcie public sau nu i-a încetat contractul individual de munc pentru motive disciplinare în ultimii
7 ani;
Adeverina care atest starea de sntate conine, în clar, numrul, data, numele emitentului
i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sntii Publice.
Copiile de pe actele prevzute mai sus se prezint în copii legalizate sau însoite de
documentele originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretarul
comisiei de concurs.
Relaii suplimentare se pot obine la sediul Consiliului Judeean Bihor, camera 24 i la nr. de
telefon 0259418778.
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