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ANUNŢ 
 

 
 
Consiliul Judeţean Tulcea organizează concurs pentru  următoarea funcţie 

publică  de execuţie temporar vacantă : 
- consilier grad profesional superior in cadrul Serviciului Comunicare, Relatii 

Externe, Anticoruptie, Promovarea Judetului. 
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Tulcea, în data de 

26.02.2018 ora 10.00 - proba scrisă şi în data de 28.02.2018 ora 13.00 – interviul. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 

nr.188/1999, republicată, precum şi următoarele condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
           - vechimea în specialitatea studiilor – 9 ani 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a,(7.02.2018 – 
14.02.2018) 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) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.611/2008; 
    b) curriculum vitae, modelul comun european; 
    c) copia actului de identitate; 
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, după caz; 
    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului; 
    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort 
fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea 
unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 
    i) cazierul judiciar; 
    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
  Actele  mai sus menționate   vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
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BIBLIOGRAFIE 
pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice  

de  execuție temporar vacantă  de consilier grad profesional superior  din cadrul 
Serviciului Comunicare, Relatii Externe, Anticoruptie, Promovarea Judetului. 

 

 

 

1. Legea   nr. 215/2001   Legea administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

3 Legea   nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

     4. Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; 

      5. H.G  nr.518/1995 actualizată, privind unele drepturi și obligații ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu 

modificările și completările ulterioare; 

      6. O.G nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism  în 

România, cu modificările și completările ulterioare. 

      7.Legea  nr. 52/ 2003,  privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

 

      8. Legea  nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informațiile de inters 

public,cu modificările și completările ulterioare; 

    

      9. Constituția Romăniei, republicată. 

 

 

 
Atribuții prevăzute în fișa postului : 

 
1. Redactează si traduce materiale scrise, corespondenta, protocoale, rapoarte 

necesare instituției. 

   2. Îndeplinirea rolul  de interpret atât la seminarii, cat si pe parcursul întâlnirilor cu 

diverși parteneri. 
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   3. Studiază presa locală, centrală si diferitele site-uri de specialitate și întocmşte 
revista presei.  

 
 4. Se implică în relaţiile Consiliului Judeţean Tulcea cu instituţii şi organizaţii 

internaţionale:    Departamentul Aveyron (Franța), Municipalitatea Suzhou (China), 

Provincia Ben Tre (Vietnam), Orașul Izmail (Ucraina), Regiunea Tavush (Armenia), 

Adunarea Regiunilor Europene, Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale 

Europei, ş.a; 

5. Reprezintă instituţia în cadrul unor grupuri de lucru organizate la nivel intern sau 

extern, iniţiate de diferite organizaţii în care Consiliul Judeţean Tulcea este membru, 

ca urmare a dispozitiilor preşedintelui Consiliului Județean  Tulcea; 

6. Contribuie la organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor care 

decurg cu ocazia primirii de către Consiliul Judeţean Tulcea a delegaţiilor străine, în 

domeniul cooperării internaţionale, prin dispoziţii ale preşedintelui Consiliului 

Județean  Tulcea; 

7. Întocmeşte documentele şi formalităţile necesare pentru deplasările externe ale 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea; 

8. Propune şi realizează publicaţii diverse pentru promovarea potenţialului judeţului 

Tulcea și al Deltei Dunării (broşuri, pliante, ghiduri), în colaborare cu alte direcţii / 

servicii din cadrul C.J. Tulcea sau instituţii subordonate ale Consiliului Județean 

Tulcea și participă la evenimente de promovare turistică în țară și în străinătate; 

9. Elaborează, implementează, coordonează proiecte de interes judeţean şi regional, 

cu finanţări externe, cu respectarea prevederilor legale privitoare la implicarea în 

managementul proiectelor; 

10. Acordă viza „Bun de plată” pentru cheltuielile aferente realizării atribuţiilor 

specifice. 

11. Întocmeşte rapoarte/note de fundamentare / referate / comunicări / alte 

documente, la solicitarea şefilor ierarhici; 

12. Întocmeşte şi ţine evidenţa bazelor de date referitoare la capacitatea de cazare a 

judeţului Tulcea, la meşterii şi artizanii populari din judeţul Tulcea; 

13. Participă la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în 

judeţul Tulcea; 

14. Colaborează cu instituţii şi asociaţii locale cu profil economic, precum şi cu 

asociaţii cu competenţe pe turism, în vederea promovării şi introducerii in circuitul 

turistic a obiectivelor de interes turistic; 
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15. Se implică  în desfăşurarea unor activităţi promoţionale organizate de Consiliul 

Județean Tulcea la nivel judeţean. Organizează evenimente, conferinţe, seminarii, 

târguri ce au drept scop promovarea judeţului Tulcea la nivel naţional şi internaţional; 

16. Analizează evoluţia economică şi socială a judeţului şi contribuie la elaborarea 

bazei de date privind dezvoltarea dinamică şi durabilă a judeţului; 

17. Participă la activitățile aferente procedurii de atribuire a finanțărilor 

nerambursabile în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general.  

18. Asigură relaţiile cu compartimentele de resort din cadrul ministerelor, autorităţilor 

publice locale, prefecturii şi serviciilor publice de interes judeţean, ONG-uri şi 

comunităţi locale etnice, în vederea implementării unor proiecte comune; 

19. Soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice din ţară şi 

străinătate, care intră în sfera de competenţă a serviciului; 

20. Efectuează gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la 

depozitul de arhivă pe bază de proces-verbal; 

21. Monitorizează/urmăreşte gestionarea contractelor/parteneriatelor iniţiate de 

serviciu; 

22. Efectuează gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la 

depozitul de arhivă pe bază de proces-verbal; 

23.Participă  la implementarea  Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului 

Județean Tulcea; 

24. Îndeplineşte alte atribuţii, prin dispoziţii ale conducerii Consiliului Judeţean 

Tulcea. 

 
 

    
 
 
 
  PREŞEDINTE                                                                       Şef serviciu                                                   

     Teodorescu Horia                                                               Pârciog Constantin 
 


