
CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A FUNCŢIEI 
CONTRACTUALE VACANTE DE CONDUCERE  DE ADMINISTRATOR PUBLIC DIN 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI  JUDEŢEAN HUNEDOARA 

 

 Vă aducem la cunoştinţă că în data de 6 august 2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Judeţean Hunedoara se va desfăşura proba scrisă la concursul pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale vacante de conducere de 
administrator public din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
resoectiv până la încetarea mandatului președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 

 

 Condiţii generale de participare la concurs 

 La concursul pentru ocuparea postului pot participa persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
      - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
     - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
     - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
     - are capacitate deplină de exerciţiu; 
     - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; 
     - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
     - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 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, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 - are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de 
analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a 
problemelor, excelentă comunicare orală şi scrisă, capacitate de observaţie, capacitate 
relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, 
gândire logică şi clară, capacitate de adaptare precum şi de gestionare eficientă a 
resurselor alocate, are spirit de iniţiativă si creativitate.  
 

 
 
 



Condiţii specifice de participare la concurs: 
 
 - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, într-unul din domeniile ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau ştiinţe 
juridice;  
 - experienţă în funcţii de conducere - minimum 3 ani 
 - abilitate de operare a unui computer personal: nivel mediu 
 - capacitate de exprimare (vorbit, scris, citit) într-o limbă de circulaţie 
internaţională: nivel mediu 
 
 Actele necesare  pentru participarea la concurs: 
 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine 
următoarele documente: 
 a) cererea de înscriere la concurs, adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de Consiliul Județean Hunedoara; 
 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
 f) adeverinţă medicală 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) curriculum vitae; 
 h) proiectul de management. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
      În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
     Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
 Pentru documentul prevăzut la lit.h), candidaţii pentru această funcţie vor elabora 
şi depune, pe o perioadă de referință de 2 ani,  un proiect de management privind 
asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a 
Consiliului Judeţean Hunedoara. Pentru elaborarea proiectului de management, 
candidaţii pot consulta documentele publice aflate pe site-ul Consiliului Judeţean 
Hunedoara - www.cjhunedoara.ro. 

http://www.cjhunedoara.ro/


 Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 27.07.2018, ora 1330, 
inclusiv, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, Serviciul resurse umane, salarizare şi 
gestiunea funcţiei publice, camera 24. 
  

Probele stabilite pentru concurs: 
- proba scrisă: 06.08.2018, ora 1100; 
- proba interviu: 09.08.2018, ora 1000, cu următoarele etape: 
 - susținerea proiectului de management – cu o pondere de 50% din nota 

  finală a interviului; 
 - întrebări adresate candidatului  - cu o pondere de 50% din nota finală a 

  interviului; 
 Ambele probe se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Selecţia dosarelor de concurs se va desfăşura în perioada 30.07. – 31.07.2018. 
 Rezultatele selectării dosarelor se afişează de către secretarul comisiei de 
concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, 
la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Hunedoara, în termen de o zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de selecție. 

Contestațiile formulate fața de rezultatul selecției dosarelor se pot depune în 
termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, 
respectiv în data de 31.07.2018 sau 01.08.2018, sub sancțiunea decăderii din acest 
drept. Soluționarea contestațiilor se realizează în termen de maximum o zi lucrătoare de 
la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, respectiv în data de 01.08.2018 sau 
02.08.2018.  

 Rezultatele obținute la fiecare probă a concursului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Hunedoara în termen de maximum o zi 
lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.  

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în data de 07.08.2018, sub sancțiunea 
decăderii din acest drept. Soluționarea contestațiilor se realizează în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, 
respectiv 08.08.2018. 

Contestațiile la proba interviu se pot depune în data de 10.08.2018, sub 
sancțiunea decăderii din acest drept. Soluționarea contestațiilor se realizează în termen 
de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, 
respectiv 13.08.2018. 

Comunicarea rezultatelor la  contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și 
pe pagina de internet a Consiliului Județean Hunedoara imediat după soluționarea 
acestora. 

Rezultatele finale se afișează la sediul și pe pagina de internet a Consiliului 
Județean Hunedoara în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului 
de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, respectiv în data de 13.08.2018 sau 
14.08.2018. 
 Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:     Dănilă Simona Cecilia –
șef serviciu, e-mail: resurseumane@cjhunedoara.ro, cjudhunedoara@yahoo.com, 
tel.0254/211350, int.201. 
 

mailto:resurseumane@cjhunedoara.ro
mailto:cjudhunedoara@yahoo.com
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Informații suplimentare pot fi solicitate la sediul Consiliului Județean Hunedoara și 
la tel.0254-211350/int.201. 

 

 

Secretarul comisiei de concurs, 
Șef serviciu - Dănilă Simona Cecilia 
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