CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
an uliţă:
Consiliul Judeţean Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Călăraşi, în data de 10.10.2017, orele 10 02 - proba scrisă.
A. Direcţia Tehnică
V Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice
• Referent - clasa III, gradul profesional superior, 1 post
B. Direcţia Management si Resurse Umane
S Compartimentul de Guvernantă Corporativă şi Instituţii Publice Subordonate
• Consilier - clasa I, gradul profesional principal, 1 post
Condiţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 si art. 57 alin. (5) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Pentru funcţia publică vacantă de Referent - clasa III, gradul profesional superior:
- Studii -studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul economic;
- Vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.
Pentru funcţia publică vacanta de consilier- clasa I, gradul profesional principal:
- Studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor
administrative;
- Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, din municipiul Călăraşi, Str. 1
Decembrie 1918, Nr. 1 în data de 10.10. 2017, orele 10.00 - proba scrisă.
Proba de interviu: data si ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba
scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a IlI-a, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008:
1. formularul de înscriere prevăzut in anexa nr.3;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitate;
5. cazierul j udiciar;
6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică.
Documentele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi însoţite de originalele acestora, urmând a fi
certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0242 - 311301,
interior 125 sau la sediul unităţii etaj 2, camera 1.
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pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier - clasa I, grad
Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi Instituţii Publice Ş li
din cadrul Direcţiei Management şi Resurse Umane

nâf principal -

- Legea nr. 215/2001 privind adm inistraţia publică locală, republicată, cu m odificările şi com pletă rile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind S tatutul funcţion arilor publici, republicată, cu m odificările şi com pletă rile ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind C odul de conduită a fu n cţio n a rilo r publici, republicată, cu m odificările şi com pletările
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale;
- Legea cadru nr. 284 /20 10 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 500/2001 pentru aprobarea O rdonanţei de urgenţă a G uvernului nr. 55/2001 privind reglem entarea
ram bursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor îm prum uturi externe;
- O rdonanţa nr. 82/2001 privind stabilirea unor form e de sprijin finan ciar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din R om ânia ;
- H otărârea nr. 1470/2002 privind aprobarea N orm elor m etodologice pentru aplicarea prevede rilor O rdonanţei
G uvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor form e de sprijin finan ciar pentru unităţile de cu lt aparţinând cultelor
religioase recunoscute din R om ânia ;
- Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri
p u b lic e ;
-H otărârea nr. 2 8 /200 8 privind aprobarea conţinutului-cadru al docum entaţiei te h n ico -e co n o m ice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi m etodologiei de elaborare a devizului general pentru o b iective de investiţii şi lucrări
de intervenţii;
-H otărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor m inim e de cost pentru serviciile so cia le şi a nivelului venitului
lunar pe m em bru de fam ilie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere da to ra tă de către susţinătorii
legali ai persoan elo r vârstn ice din centrele rezidenţiale;
- Hotărârea nr. 9/2007 privind constituirea, com ponenţa şi funcţionarea C om isiei de autorizare a îm prum uturilo r locale
- Hotărârea nr. 273/19 94 privind aprobarea R egulam entului de recepţie a lucrărilor de co n stru cţii şi instalaţii aferente
acestora;
- O rdonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică;
- Legea nr. 350/2005 privind regim ul finan ţărilor neram bursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general;
- O rdonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprin derilor publice, cu m odificările şi
com pletările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O rdonanţei de urgenţă a G uvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a în tre prin derilor publice.
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1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şl completările ulterioare;
6. Legea contabilităţii nr.82/1991, (republicată) cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii;
8. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare
a acestuia, cu modificările si completările ulterioare.
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