CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
ANUNŢ
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice
de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget, financiar
contabilitate.
Probele stabilite pentru concurs:
- proba scrisă 21.03.2017, ora 11.00
- proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
- ambele probe se desfăşoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara
- termenul de depunere al dosarelor 14.02.2017 – 05.03.2017
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier,
clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate, sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior:
- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani.
Acte necesare pentru dosarul de concurs :
- formularul de înscriere la concurs;
- copie după actul de identitate;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
- copie după carnetul de muncă, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în
specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor
dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului
nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- cazier judiciar;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică;
- declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a
încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
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