Nr.______/______.2011

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. 43 alin (4) 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 pe funcţiei publice temporar
vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului al Instituției
Arhitectului Șef
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor în data de 29 august
2011, ora 09.00, proba scrisă şi în data de 31 august 2011, ora 14:00, interviul.
Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările
şi modificările ulterioare:.
Condiții de participare la concurs:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectura
sau informatică;
g) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1
an;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau 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 publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 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 formularul de înscriere pus la dispoziţie candidaţilor
prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituției;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
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.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera
24 şi la nr. de telefon 0259418778.
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Funcţia publică solicitată:
Date personale
Numele:
Adresa:
Data naşterii :
Starea civilă:
Stagiul militar:

Prenumele:
Numar de telefon:
Locul naşterii :
Copii:

Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale :
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Perioada

Diploma obţinută

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată :
Instituţia

Studii superioare de lungă durată :
Instituţia

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat :
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Perioada

Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:
Instituţia

Limbi straine (slab, bine, foarte bine)*) :
Scris

Citit

*) Se va mentiona si limba materna, acolo unde este cazul.
Cunoştinte operare pe calculator :

Vorbit

Cariera profesională:
Perioada

Instituţia/Firma

Funcţia deţinută

Principalele
responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele acordate la
evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul) :

Persoane de contact pentru recomandări :
Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal
cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.49 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu mă aflu în una
dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.

Data ………………………..
Semnatura …………………………..

