
 CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ  organizează  în  perioada 09 – 11.12.2014, 
concursul  pentru  ocuparea  funcţiei de conducere - Director la Direcţia pentru 
Administrarea  Drumurilor  şi Podurilor Judeţene Timiş    
 
 Condiţii de participare la concurs : 
 

A) CONDIŢII GENERALE: 
   Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) 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; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
    g) 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. 

 
B) CONDIŢII SPECIFICE:  
- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti; 
- Vechime în muncă şi specialitate – minim 5 ani. 
 
Condiţii de desfăşurare a concursului : 

 
 a) Concursul se organizează la Consiliul Judeţean Timiş, B-dul Revoluţiei 
1989 nr.17 Timişoara, astfel: 
 - Proba  scrisă în data de 09.12.2014, ora  9,00 
 - Interviul   în  data  de  11.12.2014, ora  10,00 
   

b) Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 
03.11.2014 la secretariatul comisiei de concurs (Serviciul Resurse Umane, 
Organizare, Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Timiş,  B-dul Revoluţiei 1989 
nr.17  Timişoara, cam.324). 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
propusă la concursul organizat pentru funcţia de conducere - Director la 

Direcţia pentru Administrarea Drunurilor şi Podurilor JudeţeneTimiş 
 
 

1. Ordonanţa de Guvern nr.43/1997 republicată şi actualizată privind regimul 
drumurilor, publicată în Monitorul Oficial nr.237 din 29 ianuarie 1998. 
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2.  Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al 

documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de investiţii  Monitorul Oficial  nr.48/22 ianuarie 2008.   
 

3.  Hotărârea de Guvern nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu 
modificările ulterioare Monitorul Oficial nr.193 din 28 iulie 1994. 
 

4.  Ordonanţa de Guvern  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, publicata in Monitorul Oficial 
nr.418 din 15 mai 2006. 
 

5.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial nr.123 din 20 februarie 
2007  
 

6.  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1105 din 26 
noiembrie 2004. 
 

7.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

8.  Legea nr.284/2010 – Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr.887 din 28.12.2010 
(Cap.I – IV, Anexa nr.I Capitolul II litera L şi Anexa nr.IV Capitolul I), cu 
modificările ţi completările ulterioare. 
 

9.  Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr.37 din 
23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

10. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în 
Monitorul Oficial nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare . 
 

11. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul 
Oficial nr.646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

12. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată in Monitorul Oficial nr.345 din 18 
mai 2011, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare. 
 

13. Legea nr.213/1998 - privind Bunurile proprietate publică, actualizată, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 mai 1998. 
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14. Legea nr.571/2003 – privind Codul fiscal, actualizată. 

 
15. Legea nr.500/2002 actualizată privind Finanţele publice, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002. 
 

16. Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, publicată în Monitorul 
Oficial nr.618 din 18 iulie 2006. 
 

17. Ordin Ministerului Finantelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 
intern/managerial la autorităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control intern managerial publicată în Monitorul Oficial nr. 675 din 28 iulie 
2005. 

 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va  

conţine următoarele documente : 
 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; 
    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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
    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) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
      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), c) şi  h) vor fi prezentate  şi  în  original   în vederea   
verificării  conformităţii  copiilor  cu  acestea. 
 
  


