Nr._________/______2012

ANUN
CONSILIUL JUDEEAN BIHOR, cu sediul în Mun. Oradea, Parcul Traian, nr. 5,
organizeaz concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de referent, treapta II
din cadrul Serviciul Relaii cu Publicul, Registratura i ATOP al Direciei Generale Administraie
Public Local.
Concursul se organizeaz la sediul Consiliului Judeean Bihor în data de 10 decembrie 2012,
ora 10:00, proba scris i în data de 12 decembrie 2012, ora 14:00, interviul.
În vederea participrii la concurs, persoanele care urmeaz s se angajeze trebuie s
îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) are cetenia român, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparinând Spaiului Economic European i domiciliul în România;
b) cunoate limba român, scris i vorbit;
c) are vârsta minim reglementat de prevederile legale, 18 ani;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza
adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
f) studii medii absolvite cu diplom de bacalaureat;
g) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei contractuale: minim 6
luni;
h) nu a fost condamnat definitiv pentru svârirea unei infraciuni contra umanitii,
contra statului ori 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, cu excepia situaiei în care a intervenit
reabilitarea.
În vederea participrii la concurs, în termen de 10 zile lucrtoare de la data afirii anunului,
candidaii depun dosarul de concurs, pân la data 07 noiembrie 2012, ora 16:00, la sediul instituiei
care trebuie s conin în mod obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau instituiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, copiile documentelor care atest îndeplinirea condiiilor specifice;
d) copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin care s ateste
vechimea în munc, în meserie i/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l
fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical 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) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
Adeverina care atest starea de sntate conine, în clar, numrul, data, numele emitentului i
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
În cazul documentului prevzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân la data desfurrii
primei probe a concursului.
Actele prevzute la lit. b), c) i h) vor fi prezentate i în original în vederea verificrii
conformitii copiilor cu acestea.
Relaii suplimentare se pot obine la sediul Consiliului Judeean Bihor, camera 24Compartimentul Resurse i la nr. de telefon 0259418778.
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Legea nr. 215/2001- Legea administraiei publice locale, cu completrile i modificrile
ulterioare;
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public,
cu completrile i modificrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activitii de soluionare a
petiiilor, cu completrile i modificrile ulterioare;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat;
Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din
autoritile i instituiile publice.

PREEDINTE,
Cornel POPA

