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A N U N Ț 

 

“U.A.T.” Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, organizează în data de 17 martie 2020, ora 10
00 

examen de promovare în grad 

profesional imediat superior, pentru următoarea funcție contractuală: 

 

- inspector de specialitate gradul II, la  Compartimentul Arii protejate în inspector de 

specialitate gradul I. 

  

Condiții de participare:  

- Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajatului trebuie să fie apreciată 

cu calificativul “ foarte bine“ de cel puțin două ori în ultimii trei ani ( perioada 2017-2019); 

- Salariatul trebuie să fie încadrat pe o funcție de grad/treaptă imediat inferior celui/celei 

pentru care se dorește promovarea și să aibă minim 3 ani vechime în treapta/gradul funcției 

respective; 

- Salariatul să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii; 

 

Dosarul pentru înscriere la examenul de promovare se depune până în data de 10 martie 

2020, ora 16
00

 la Biroul Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Alba și trebuie să 

conțină în mod obligatoriu, următoarele documente: 

 

- Adeverință eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii; 

- Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de Președintele Consiliului 

Județean Alba; 

- Cererea de înscriere, care se obține de la biroul resurse umane; 

- Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani; 

 

Bibliografie și tematică: 

 

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare:  

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

Cap. VI Consiliul judeţean, Cap. VII Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean, Cap. 

VII Actele autorităţilor administraţiei publice locale;  

- 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 III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice (art. 

538-562); 

- Partea VII Răspunderea administrativă (art. 563-579). 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului 

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

3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 

265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  



5. Ordin nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 

interes comunitar. 

6. Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

şi private asupra mediului. 

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare: 

Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor din Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 449/9 septembrie 2016 

și va consta într-o proba scrisă ce se va susține în data de 17 martie 2020, ora 10
00

, la Sediul 

Consiliului Judeţean Alba. 

Lucrările elaborate de candidați vor fi  notate cu un punctaj maxim de 100  de puncte, pe 

baza următoarelor criterii: 

- Cunoștințe teoretice necesare funcției contractuale evaluate  

- Abilități de comunicare  

- Capacitate de sinteză  

- Complexitate, inițiativă, creativitate  

Rezultatele examenului de promovare vor fi afișate la sediul și pe pagina de internet a 

consiliului Județean Alba, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei. Candidații 

nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data 

afișării rezultatelor, sus sancțiunea decăderii din acest drept. 

Rezultatele finale ale examenului de promovare se afișează la Sediul Consiliului Județean 

Alba, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a contestației respectiv, după soluţionarea eventualelor 

contestaţii. 

Prezentul anunţ este postat  pe site-ul Consiliului Judeţean Alba – www.cjalba.ro și afișat 

la sediul Consiliului Judeţean Alba din municipiul Alba Iulia, P-ța Ion I. C. Brătianu nr. 1, astăzi, 

3 martie 2020. 

Persoană de contact – Bălţat Rodica Ramona, inspector în cadrul Biroului resurse umane 

- telefon 0731.560.763. 
 

 

 

PREŞEDINTE 

 Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birou Resurse Umane                                                telefon: 0731560763 Verificat şi Avizat, 

Șef  birou 

Horaţiu Zaharia  SUCIU 

 

Nr. ex. 

2 
Întocmit, 

Consilier superior/Bălţat Ramona 

 

http://www.cjalba.ro/

