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ANUNŢ 

 
            Consiliul Judeţean Tulcea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor patru funcţii 
publice vacante: 
           

   l. Compartiment Urbanism, Autorizare si Inspecţie Urbană – 1 post 
        Expert grad profesional superior  

Condiţii de ocupare a postului : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
-  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani  ll. Compartiment Amenajarea teritoriului- 1 post 
Expert grad profesional superior 

Condiţii de ocupare a postului : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
-  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani 

             lll. Serviciul Buget, Finanţe – Contabilitate- 1 post 
                     Consilier grad profesional principal  
                      Condiţii de ocupare a postului : 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice  
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
-  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani 

              IV. Biroul Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promovarea Judeţului- 1 post 
                     inspector grad profesional principal  
                      Condiţii de ocupare a postului : 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
-  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani 

 
 Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Tulcea,după cum urmează : 

-  03.03.2016, ora 10,00 - proba scrisă  
- data interviului va fi anunţată odată rezultatele la proba scrisă, cu respectarea art. 56 alin1 

din H.G. 611/2008. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Consiliul Judeţean Tulcea,cam. 507. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 

la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată. 
a) copia actului de identitate; 
b) formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor la cam . 507 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri 
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz o adeverinţã  care sã ateste vechimea în muncã şi 

dupã caz, în specialitate 
e) cazierul judiciar 
f) adeverinţã  care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare 
g) declaraţia pe propia răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat poliţie 

politică 
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