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ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 57 alin (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 39 alin (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional superior din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor.
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor în data de 12 iunie 2018, ora
10.00- proba scrisă.
În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC, data de
susținere a probei suplimentare este: 11 iunie 2018, ora 10:00 la sediul Consiliului Judeţean Bihor.
Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999,
(r2), cu completările şi modificările ulterioare.
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă- specializarea căi ferate,
drumuri și poduri sau consstrucții civile, industriale și agricole,
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel bază.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv în perioada 11 mai 2018 – 30 mai 2018 la sediul instituţiei
și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul adeverinţei menţionate la alin. lit. e) se gasește pe site-ul instituției la secțiunea
concursuri, precum și în Anexa 2 D din H.G.611/2008.
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut in H.G.611/2008 trebuie să cuprindă
elemente similare celor prevăzute în Hotârâre şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,
temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în
specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
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, cu excepția C.I.care se poate transmite și in format electronic la adresa de email:resurse_umane@cjbihor.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor din str. P-cul Traian nr.5,
cam. 24, dna. Negru Marioara, șef birou în cadrul Biroului resurse umane sau la nr. de telefon
0259418778 , email : resurse_umane@cjbihor.ro.

Atribuţiile postului:
1. Urmăreşte și răspunde de activitatea de investiții și întreţinere a drumurilor, podurilor şi a
lucrărilor anexe prin verificarea în teren a execuţiei lucrărilor specifice atât din punct de vedere
cantitativ și valoric, cât şi în ceea ce priveşte indicatorii de calitate, conform prescripţiilor tehnice
şi a legislaţiei în vigoare.
Aceste lucrări sunt următoarele:
 Lucrări de investiții pe rețeaua de drumuri județene;
 Întreţinere curentă drumuri (activitate de vară şi de iarnă);
 Reprofilări drumuri pietruite şi de pământ;
 Întreţinere îmbrăcăminţi rutiere (la îmbrăcăminţi asfaltice: plombări gropi, colmatări fisuri
şi crăpături, badijonări pe suprafeţe poroase; la îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici: plombări
şi înlocuiri de dale, colmatarea rosturilor, a fisurilor şi crăpăturilor);
 Întreţinere periodică drumuri şi anexe (tratamente de suprafaţă, apărări, drenaje şi
acostamente la drumuri);
 Siguranţa circulaţiei; plantaţii rutiere,
 Consolidări şi apărări de maluri, refaceri după inundaţii;
 Îmbunătăţirea stării tehnice a sistemului rutier (îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, covoare
asfaltice, ranforsări sisteme rutiere, benzi suplimentare, organizare de şantier, alte lucrări
inclusiv pentru drumurile nemodernizate);
 Întreţinere curentă poduri, podeţe; lărgiri, definitivări, consolidare şi ranforsări poduri;
protecţie maluri şi regularizări de albii;
2. Participă la efectuarea reviziilor drumurilor de interes judeţean şi a podurilor de pe acestea
(revizii curente, periodice, speciale) conform Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea în
construcţii,
3. Pe baza verificărilor făcute în teren confirmă situaţii de lucrări emise de Constructor la finele
fiecărei luni calendaristice sau la terminarea lucrărilor.
4. Participă la urmărirea din punct de vedere tehnico-economic a realizării investiţiilor pe
reţeaua de drumuri de interes judeţean din raza secţiei de drumuri de care răspunde;
5. Conlucrează cu consiliile locale din judeţ în sensul asigurării asistenţei tehnice la cerere,
privind activităţile specifice legate de drumurile şi a lucrărilor anexe aflate în administrarea
acestora;
6. Urmăreşte realizarea planului de acţiune operativă în timpul iernii pe raza secţiei de drumuri
de care răspunde;

7. Urmăreşte execuţia lucrărilor de pe zona drumului pentru care s-au obţinut acorduri şi
autorizaţii şi încasarea taxelor pentru transporturi agabaritice.
8. Rezolvă orice alte probleme tehnice specifice legate de întreţinerea şi exploatarea reţelei de
infrastructură şi suprastructură drumuri- poduri.
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1. O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
3. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
4. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.
5. HGR nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
completările și modificările ulterioare.
6. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
7. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
8. HGR nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor
și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
9. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
10. HGR nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
11. Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicată, cu modificările și
completările ulterioare ;
12. Legea Nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicată;
13. Constituția României, republicată.
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