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CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
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Nr. l.6/ 3.731 din 07.04 .2016
ANUNŢ
privind organizarea concursului de recrutare pentru funcţii contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea
Consiliul Judeţean Tulcea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale din cadrul Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public :
1. Administrator l
– 1 post
2. Muncitor calificat l - 1post tâmplar
3. Muncitor calificat l - 1post centralist
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Tulcea, astfel:
- 10.05.2016, ora 10,00- proba scrisă
- data interviului va fi anunţată odată cu rezultatele la proba scrisă, cu respectarea
art. 24 alin.5 şi 6 din H.G. 286/2011.
Rezultatul pentru fiecare probă a concursului va fi afişat în maximum o zi lucrătoare
de la data finalizării fiecărei probe.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei
scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea
contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează , în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării concursului şi a contestaţiilor.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din anexa 1 a
H.G. nr.286/2011,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii
specifice :
ADMINISTRATOR l

– 1 post

- Studii medii
- Vechime minimă în muncă – 5 ani
- Experienţă în administrare clădiri (dovedită prin certificat);
MUNCITOR CALIFICAT I – 1 post tâmplar
-

Studii :- Şcoală profesională absolvită cu diplomă;

-

Vechime minimă în muncă – 5 ani;

-

Certificat de muncitor calificat în meseria de tâmplar
MUNCITOR CALIFICAT I – 1 post centralist

-

Studii : Şcoală profesională absolvită cu diplomă

Consiliul Judeţean Tulcea deţine certificare pentru sistemul de management EN ISO 9001:2008
conform procedurilor de audit şi certificare ale TÜV AUSTRIA CERT Gmbh

-

Vechime minimă în muncă – 5 ani;

-

Certificat de muncitor calificat pentru exploatarea centralelor şi cazanelor termice

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare (04.05.2016,
ora 16,00) de la data publicării anunţului Monitorul Oficial partea lll a, la Registratura
Consiliului Judeţean Tulcea.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată şi completată.
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 ale
postului solicitate;
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;
Actele prevăzute la lit. b)- d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sercretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a
contestaţiilor, la sediul Consiliului Judeţean Tulcea- str. Păcii nr. 20, cam. 507, tel.0240 502254.
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de
administrator I şi muncitor calificat I din cadrul
Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public
1.

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

2.

Legea nr. 477/2004, codul de conduită a personalului contractual,
cu modificările și completările ulterioare;

3.

Legea nr. 319/2006 a securității în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;

4.

H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
PREŞEDINTE
Teodorescu Horia

Şef serviciu
Pârciog Constantin
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