
 

A N U N Ţ 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE 
ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT, după cum urmează: 

Funcția publică de execuție pentru care se organizează concursul:  

- consilier, clasa I, gradul profesional superior -Serviciul achiziții publice 

 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 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: 
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani calendaristici; 
• 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.182, fax: 0254230030, e-mail: cjudhunedoara@yahoo.com 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: Furca Monica - inspector – 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 11.00 
 - interviul – în maximum 5 zile de la data probei scrise 
  
 

mailto:resurseumane@cjhunedoara.ro


Bibliografia:  
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  

           3. Constituţia României, republicată;  

      4. Ordinul nr.111/2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul 
a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de 
producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de 
origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;  

 5. Hotărârea nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru 
produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de 
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi 
de panificaţie pentru elevi şi preşcolari, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Atribuţiile postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciul achiziții publice sunt: 

 
- Să cunoască misiunea încredinţată entităţii, obiectivele şi atribuţiile entităţii publice şi 
ale serviciului achiziţii publice, rolul în cadrul serviciului precum şi obiectivele postului; 

- Să cunoască şi să susţină valorile etice şi valorile organizaţiei, să respecte şi să aplice 
reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea 
şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor; 

-  Să respecte codul etic; 

-  Să semnaleze în mod transparent neregularităţile constatate; 

-  Să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic eventualele neconcordanţe în documentele 
serviciului, inclusiv observaţii şi propuneri şi să acţioneze imediat în cazul în care 
suspectează abateri sau nereguli care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a 
se produce, în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulii observate; 

- Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar conduce la 
încălcarea legislaţiei în derularea programului ”Lapte și corn”; 

-   Urmărește aplicarea prevederilor programelor de furnizare produse lactate, produse 
de panificaţie şi fructe, pentru elevii claselor I-VIII şi preșcolarii din județul Hunedoara; 



-  Verifică centralizatoarelor cu avizele emise de către firmele furnizoare pentru fiecare 
produs și pe fiecare unitate școlară; 

 - Verifică raportările lunare transmise de către unitățile școlare/preșcolare; 

 - Verifică prin încrucișare centralizatoarele cu avize trimise de firme cu raportările lunare 
ale școlilor/grădinițelor; 

 -  Plata facturilor furnizorilor pe baza celor constatate în urma verificării încrucișate a 
situațiilor transmise de către firme cu cele transmise de școli/grădinițe; 

 -  Centralizarea raportărilor semestriale ale unităților școlare/preșcolare în ceea ce 
privește evidența produselor distribuite și evidența numărului de copii cu frecvență 
regulată; 

-  Depunerea în termen a cererii de plată pentru obținerea ajutorului comunitar pentru 
furnizarea produselor cuprinse în programe. 

- Să respecte legislaţia în vigoare şi toate procedurile unităţii, inclusiv Regulamentul 
Intern; 

- Să r ǎspund             
de conducerea unit ǎţii în legǎturǎ cu sarcinile ce-i revin; 

-  Să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi PSI din obiectivul unde îşi 
desfăşoară activitatea; 

-  Să aibă o preocupare permanentă de perfecţionare a pregătirii profesionale prin studiul 
tuturor instrucţiunilor, normelor, reglementărilor specifice legislaţiei în vigoare aplicabile 
activităţii desfăşurate, prin autoinstruire şi participarea la cursurile de instruire organizate 
de instituţie; 

-  Să îndeplinească şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau care au legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept; 

- Să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor 
sarcini conform fişei postului; 

- Să elaboreze proceduri operationale pentru aplicarea Programului pentru școli al 
României în perioada 2017-2023. 

 
Data afişare : 17.05.2018 


