
 

 

A N U N Ţ 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN 
GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT  

 Funcția publică de execuție pentru care se organizează concursul:  

- consilier, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul accesarea și 
implementarea finanțărilor nerambursabile - Serviciul monitorizarea şi implementarea 
finanţărilor nerambursabile pentru dezvoltarea regională   

 Organizarea concursului de promovare în grad se încadrează în prevederile art.64 
alin.2 și ale art.65 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.125 și ale art.126 din 
Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
 Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut,  funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, 
Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, 
tel.0254/211350, int.183, fax: 0254230030, e-mail: resurseumane@cjhunedoara.ro și vor 
conține în mod obligatoriu:  

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane, 
salarizare şi gestiunea funcţiei publice în vederea atestării vechimii în gradul 
profesional din care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani; 

c) formularul de înscriere. 
 Persoana de contact: Stepan Angela Aurora - consilier – Serviciul resurse umane, 
salarizare și gestiunea funcției publice. 
 

Desfăşurarea  concursului: 
 - locul organizării concursului - sediul Consiliului Judeţean Hunedoara 

- perioada de depunere a dosarelor de concurs - 17.05.2018 - 05.06.2018 
 - proba scrisă – 19.06.2018, ora 1100 

 - interviul – în maximum 5 zile de la data probei scrise 

mailto:resurseumane@cjhunedoara.ro


 . 
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Atribuţiile postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului accesarea și implementarea 
finanțărilor nerambursabile al Serviciului monitorizarea şi implementarea finanţărilor 

nerambursabile pentru dezvoltarea regională sunt: 
 

- Cunoaște conţinutul Ghidurilor Solicitanului (GS), Cererilor de Finantare (CF) și 
anexelor aferente acestora pentru apelurile de finanţare externă nerambursabilă unde 
Consiliul Judeţean Hunedoara este solicitant/partener eligibil; 
- Completează corect și complet, tehnoredactând în limba romană, secțiunile din cererile 
de finanțare și anexează toate documentele solicitate furnizate/emise/elaborate de alte 
departamente din CJH/instituții și asumate de către acestea (semnături, ștampile, 
conform cu originalul, etc.) solicitate prin ghidurile solicitantului, pe baza propunerilor de 
proiecte stabilite ca necesare şi oportune la nivelul conducerii Consiliul Judeţean 
Hunedoara, pentru apelurile de finanţare externă nerambursabilă unde instituţia este 
solicitant/partener eligibil; 
- Utilizează/folosește documentele necesare dosarului cererii de finanțare în toate 
etapele, de la accesare la implementare, așa cum au fost primite și asumate de către 
emitenți;  
- Participă la constituirea dosarelor cererilor de finanţare, anexând documentele 
obligatorii și facultative/opționale privind solicitantul și proiectul, pentru proiectele vizate 
colaborând cu: direcţiile/serviciile/compartimentele din aparatul de specialitate, care 
contractează, recepționează şi furnizează documentaţia necesară dosarelor cererilor de 
finanţare, partenerii proiectelor, în conformitate cu prevederile ghidurilor solicitatului, în 
toate etapele accesării și implementării proiectelor;  
- În urma nominalizării printr-un act administrativ (dispoziţie a Preşedintelului Consiliului 
Judeţean Hunedoara) poate îndeplini atribuţii specifice, conform fişei postului, 
corespunzatoare poziţiei din organigramele Unităţilor de Implementare a Proiectelor, în 
funcție de competențele profesionale personale; 
- Participă la întâlnirile organizate de Autoritatea de Management-AM sau Organisme 
Intermediare-OI, și alții, destinate prezentării de finanţari externe nerambursabile; 
- Funcţionarul public din cadrul compartimentului, nominalizat în Unităţile de 
Implementare a Proiectelor- UIP, comunică inclusiv prin circuitul electronic al instituției 
cu funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara sau alte instituţii subordonate, desemnaţi să participe la implementarea 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă europeană, derulate la nivelul instituţiei; 



- Ține evidența situaţiilor şi rapoartelor referitoare la activitatea de accesare şi 
implementare a proiectelor privind stadiul acestora, semnalează dificultăţile apărute în 
implementare, impactul proiectelor implementate, pe baza informaţiilor obţinute și 
asumate la nivelul fiecărei direcţii/serviciu/compartiment implicate în bunul mers al 
proiectelor;  
- În limita atribuţiilor specifice postului ocupat poate participa la verificările efectuate de 
către AM și OI precum și de alte instituții;  
- Participă la elaborarea şi implementarea planurilor şi strategiilor de dezvoltare la nivel 
regional şi întocmeşte informări privind stadiul de realizare al acestora, la solicitarea 
şefului ierarhic superior sau a conducerii CJH; 
- Organizează şi participă la evenimente, lansări de programe şi proiecte precum şi 
diferite activităţi ale proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, implementate la 
nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara la solicitarea şefului ierarhic superior sau a 
conducerii CJH; 
- Sprijină redactarea proiectelor de hotărâri care se propun de consilierii județeni, de 
președintele CJH, vicepreședinții CJH sau de către cetățeni, în domeniul de competenţă 
al compartimentului, conform prevederilor art. 97 alin. 2 din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul de activitate al 
compartimentului; 
- Asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului de control intern managerial conform 
legislației în vigoare;  
- Îndeplineşte și alte atribuţii stabilite de către șefii ierarhici superiori, în limita 
competenţelor profesionale şi în limita specificului  compartimentului, ce decurg din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare sau din alte acte normative referitoare la specificul activităţii 
compartimentului; 
- Asigură permanența activității serviciului pe perioada în care șeful de serviciu lipsește;  

 
 

Data afişării: 17.05.2018 

 

Secretarul comisiei, 
Stepan Angela Aurora 


