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ANUNȚ 

 

  Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale   

de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău:  

– inspector de specialitate, grad profesional IA – Serviciul cancelarie, Direcţia juridică şi 

administraţie publică locală; 

– inspector de specialitate, grad profesional IA – Serviciul managementul proiectelor, Direcţia 

de dezvoltare regională – două posturi; 

– inspector de specialitate, grad profesional II – Biroul gestiuni şi aprovizionare, Direcţia 

economică; 

– inspector de specialitate, grad profesional I – Compartimentul promovare și dezvoltare a 

turismului; 

– inspector de specialitate, grad profesional II – Compartimentul promovare și dezvoltare a 

turismului. 

        Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în 

data de 11 decembrie 2018, ora 1000 – proba scrisă. 

         Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 03 decembrie 2018 (inclusiv), la 

Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău. 

         Concursul se va desfășura după cum urmează: 

– selecția dosarelor: 05.12.2018; 

– proba scrisă:    11.12.2018, ora 10oo; 

– proba interviu: 14.12.2018, ora 10oo. 

         Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – 

tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134. 

 

          Condiţiile de participare la concurs : 

– pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional IA – Serviciul cancelarie, Direcţia 

juridică şi administraţie publică locală: 

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

ştiinţe juridice, specializarea drept; 

– vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani; 

– cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu acte (certificate/atestate/adeverinţe); 

- pentru un post de inspector de specialitate, grad profesional IA - Serviciul managementul 

proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională: 

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

biologie/ecologie/protecţia mediului, specializarea biologie/ecologie/protecţia mediului; 

– vechime/experienţă în specialitatea studiilor dovedită cu documente (adeverinte) – minim 2 ani; 

- pentru un post de inspector de specialitate, grad profesional IA - Serviciul managementul 

proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională: 

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

silvicultură specializarea silvicultură; 

– vechime/experienţă în specialitatea studiilor dovedită cu documente (adeverinte) – minim 2 ani; 

 



– pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II – Biroul gestiuni şi aprovizionare, 

Direcţia economică: 

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în muncă minim un an; 

- permis de conducere categoria B; 

– pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional I – Compartimentul promovare și 

dezvoltare a turismului: 

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă domeniul  

ştiinţe economice; 

– vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani. 

– pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II – Compartimentul promovare și 

dezvoltare a turismului: 

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă domeniul  

geografie, specializarea geografia turismului. 

 

Bibliografiile : 

I. pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional IA – Serviciul cancelarie, 

Direcţia juridică şi administraţie publică locală: 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. nr. 123/2007; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare –  M.O. nr. 1.105/2004; 

3. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată - 

M.O. nr. 749/2013; 

4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare – 

M.O. nr. 912/2004; 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 663/2001; 

6. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor       

normative, republicată şi actualizată – M.O. nr. 260/2010; 

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 663/2001; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 84/2002; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi 

adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. nr. 88/2002. 

 

II. pentru posturile de inspector de specialitate, IA (două posturi) - Serviciul managementul 

proiectelor, Direcţia de dezvoltare regională: 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - M.O. nr. 123/2007; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare –  M.O. nr. 1.105/2004; 

3. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. nr. 577/2004; 

4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modifiocările şi completările 

ulterioare – M.O. nr. 746/2015; 

5. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

M.O. nr. 262/2011;  



6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. nr. 442/2007; 

7. Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 944/2006; 

 

III. pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional II – Biroul gestiuni şi 

aprovizionare, Direcţia economică: 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - M.O. nr. 123/2007; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare –  M.O. nr. 1.105/2004; 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare - M. O. nr. 633/2006; 

4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

–  M.O. nr.618/2006; 

5. Ordinul nr. 2.861 / 2009 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii – M.O. nr. 704/2009; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si 

duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare – 

M.O. nr. 46/2005;  

 

IV. pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional I (ştiinţe economice) – 

Compartimentul promovare și dezvoltare a turismului: 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - M.O. nr. 123/2007; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare –  M.O. nr. 1.105/2004; 

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare –  

M.O. nr.618/2006; 

4. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 37/2003; 

5. Ordonanţă Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România, cu modificările şi completările ulterioare – M. O. nr.309/1998; 

6.  Hotărârea Guvernului nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi 

promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi 

produselor turistice – M. O. nr.43/2012; 

7. Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Judeţul Buzău 2016-2020 - adoptată 

prin Hotărârea nr.273/2016, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău  -  cjbuzau.ro/wp- 

content/uploads/2017/07/Strategia-Turism.pdf .   

 

V. pentru postul de inspector de specialitate, grad profesional I (geografia turismului) – 

Compartimentul promovare și dezvoltare a turismului: 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - M.O. nr. 123/2007; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare –  M.O. nr. 1.105/2004; 

3. Ordonanţă Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România, cu modificările şi completările ulterioare – M. O. nr.309/1998; 



4.  Hotărârea Guvernului nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi 

promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi 

produselor turistice – M. O. nr.43/2012; 

5. Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Judeţul Buzău 2016-2020 - adoptată 

prin Hotărârea nr.273/2016, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău  -  cjbuzau.ro/wp- 

content/uploads/2017/07/Strategia-Turism.pdf .   

 

       Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, poate ocupa un post vacant sau temporar 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. 

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care trebuie să conţină, 

în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţele care să 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 (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); 

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. 

 

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 


