România
Județul Ilfov
Consiliul Județean
____________________________________________________________________

Nr. 7868/21.05.2021

ANUNȚ
Având în vedere prevederile art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din
Legea nr. 203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și - a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din
cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:
-

concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv
adjunct, gradul II (ID post 537508) din cadrul Direcției Investiții- Direcția Generală de
Investiții și Administrare Drumuri Județene;

-

concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul
profesional asistent (ID post 550707) din cadrul Corpului de Control ;

-

concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul
profesional principal (ID post 550708) din cadrul Corpului de Control ;

-

concurs de recrutare în funcția publică locală de de execuție vacantă de consilier achiziții
publice, clasa I, gradul profesional principal (ID post 537490) din cadrul Serviciului
Achiziții Publice, Direcția de Investiții- Direcția Generală de Investiții și Administrare
Drumuri Județene;

-

concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul
profesional principal (ID post 455737) din cadrul Biroului Monitorizare Contracte
Asociere, Direcția de Investiții -Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri
Județene;

-

concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de referent, clasa III,
gradul profesional superior (ID post 537516) din cadrul Biroului Relații cu Mass-Media
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Serviciului Relații cu Mass-Media, Informare și Identitate Vizuală, Direcția Comunicare și
Mass –Media;
Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Probele stabilite pentru concurs:
-

Proba scrisă: 15.07.2021, ora 11.00

-

Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise

-

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr.
3-5, Sector 6, Bucureşti.

Condiţii generale necesare ocupării funcţiei publice sunt prevăzute la art. 465 alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Referitor la condiția generală prevăzută de art.465 alin(1) lit.e), în ceea ce privește condiția apt
din punct de vedere „psihologic”, atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică, vor fi
respectate prevederile art. 613 din Codul Administrativ.

Condiții specifice de participare la concursul de promovare pentru funcția publică locală
de conducere vacantă de:
I.

Director executiv adjunct, gradul II– Direcției Investiții- Direcția Generală de Investiții și
Administrare Drumuri Județene;
-

să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare științe inginerești,

-

master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;

-

minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

-

sa fire numiti intr-o functie publica clasa I;

-

sa nu aiba o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.
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Condiții specifice de participare la concursul de recrutare pentru funcția publică locală de
execuție vacante de:
II.

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Corp Control:
să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau

-

echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care
ramura științe economice, specializarea management;
minimum 1an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

III.

Consilier, clasa I, grad profesional principal - Corp Control:
să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau

-

echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor inginerești,
minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

IV.

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Achiziții Publice,
Direcția Investiții - Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene:
să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau

-

echivalentă ,

V.

-

minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

-

curs de perfecționare ,,expert achiziții publice’’.

Consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Monitorizare Contracte Asociere,
Direcția Investiții -Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene:
să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau

-

echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care
ramura stiințe economice, specializarea economia comerțului și turismului;
minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

VI.

Referent, clasa III, grad profesional superior – Biroul Relații Mass-Media, Serviciul
Relații cu Mass-Media, Informare și Identitate Vizuală- Direcția Comunicare și Mass –
Media:
-

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

-

minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Perioada de depunerea de dosare: 15.06.2021 – 05.07.2021.
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Publicarea concursului de promovare/recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice
locale vacante se va realiza în data de 15.06.2021.
Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 35, sec.6, București, între orele: 09.30 – 12.30 și orele 14.00 – 16.00, respectiv în zilele de
vineri, între orele: 09.30 -13.00.
Persoane de contact: Colovai Silivia și Eva-Maria Toader, consilieri, grad profesional superior
- Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională;
Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de
conducere”/execuție.
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