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A N U N Ț 

U.A.T. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba organizează concurs de promovare în grad 

profesional pentru următoarea funcție publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate: 

 

Concursul de promovare în grad profesional se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii 

de participare: 

o să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

o să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

o să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare. 

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1) selecţia dosarelor de înscriere;   

2) proba scrisă;   

3) interviul.   

 

1) Selecţia dosarelor de înscriere 

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune la sediul autorităţii, situat în municipiul Alba Iulia, 

Piața Ion I.C.Brătianu nr.1, la Biroul resurse umane, în perioada 14 februarie – 4 martie 2020 inclusiv, 

ora 16.00 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

1. Formularul de înscriere; 

2. Copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesinal din care se promovează; 

3. Copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

de activitate. 

  

   Formularul de înscriere se găsește în format deschis, editabil pe pagina de internet al autorității, 

accesând linkul: http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/05/Formularinscriere.docx, precum și la 

Biroul resurse umane din cadrul Consiliul Judetean Alba, în format letric. 

Nr. 

crt 
Funcţia publică conform statului de personal 

Funcţia publică în care urmează să 

promoveze 

1.  Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la 

Direcţia dezvoltare şi bugete, Serviciul achiziţii 

publice şi monitorizarea implementării 

contractelor 

Consilier, clasa I, gradul profesional 

principal, la Direcţia dezvoltare şi bugete, 

Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea 

implementării contractelor 



      Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Consiliul Judetean Alba, 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C.Brătianu nr.1, la Biroul resurse umane, tel. 0731.560.763, fax: 

0258813325, email: cjalba@cjalba.ro, persoană de contact: Ioana Matei, consilier. 

 

2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 16 martie 2020, ora 10
00 

la 

la sediul Consiliului Județean Alba; 

 

3) Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

 

 Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu 

menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării 

concursului şi pe pagina de internet www.cjalba.ro/anunturi. 

 Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea «admis» ori «respins» la proba scrisă, 

respectiv interviu, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro/anunturi. 

  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii 

nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei 

dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul 

desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

 Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii 

ultimei probe. 

 

Bibliografie : 

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare. 

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările şi completările  ulterioare:  

- Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale  

Cap. VI Consiliul judeţean art. 170 – 186, Cap. VII Preşedintele şi vicepeşedinţii 

consiliului judeţean art. 187-194, Cap. VII Actele autorităţilor administraţiei publice locale 

art. 195-200;  

- Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlu I Dispoziţii 

generale art.365-368, Titlul II Statutul funcţionarilor publici art. 369-537; 

- Partea VII Răspunderea administrativă art. 563-579. 

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27.08.2019. 

4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare. 

6. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prezentul anunţ este postat şi la avizierul Consiliului Judeţean Alba. 

  

Preşedinte, 

 Ion Dumitrel 

 

Birou Resurse Umane                                                telefon: 0731560763 Verificat şi Avizat, 

Șef birou 

Horaţiu Zaharie Suciu 

 

Nr. ex. 

2 
Întocmit, 

Ioana Matei 
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