
1. Denumirea postului – inspector de 

specialitate gr. IA. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: superioare,  

- vechime în specialitate studiilor necesare 

ocupării postului:- 7 ani 

 

Bibliografia propusă pentru ocuparea 

postului este următoarea: 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea 

ulterioară, partea a III-a și a VI-a,  

 Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 

privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de neutralizare a 

subproduselor de origine animală 

care nu sunt destinate consumului 

uman; 

 Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 

pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 24/2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de 

neutralizare a subproduselor de 

origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman; 

 Dispoziția Președintelui nr. 62/2020 

privind aprobarea Regulamentului 

intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 Hotărârea Consiliului Județului 

Covasna nr. 26/2019 Regulamentul 

de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 

 

SALARIU BRUT: 7298 lei la care se adaugă 

347 lei indemnizație de hrană 

2. Denumirea postului – referent gr. I. 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: medii,  

- vechime în specialitate studiilor necesare 

ocupării postului:- 5 ani 

  

Bibliografia propusă pentru ocuparea 

postului este următoarea: 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea 

ulterioară, partea a III-a și a VI-a;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, 

republicată; 

 Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 

privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele privind 

exploatarea şi menţinerea în buna 

stare a drumurilor publice; 

 Dispoziția Președintelui nr. 62/2020 

privind aprobarea Regulamentului 

intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 Hotărârea Consiliului Județului 

Covasna nr. 26/2019 Regulamentul 

de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 

 

SALARIU BRUT: 3683 lei la care se adaugă 

347 lei indemnizație de hrană 

  



 

 

Condițiile generale conform art. 3 din Regulamentul-cadru: 

 cetăţenie română şi domiciliul în România; 

 cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; 

 vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 capacitate deplină de exerciţiu; 

 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 nu a fost condamnat/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; 

 

CALENDARUL concursului: 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

- 27 octombrie, ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Covasna . 

Dosarele de concurs se pot depune în perioada 06.10 - 19.10.2020 ora 16.00, la sediul 

Consiliului Județean Covasna. 

Date contact: adresa mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, tel: 0267-311190 int. 

138. 

Dosar de concurs 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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

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

    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; 

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 


