
      
   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
          Nr.  8.676   din  21.06.2018 

 
 

Rezultatul 
selecţiei dosarelor de înscriere  la  concursul  organizat pentru data de 09.07.2018, în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie de expert  superior - Serviciul Managementul Proiectelor 

de Lucrări Publice  
 
 

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit.a şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici  cu modificările şi 
completările ulterioare, se comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

1. Avram Gabriel  Admis                            - 

2.  Macarov Mihaela 
Alina  

Admis - 

3 Meșerelicu Cherața Admis - 

4 Roșca Gabriela.   Admis - 

5.  Costin Dana Ada,  Respins - din documentele depuse la dosar nu reiese faptul că 
îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea 
studiilor așa cum sunt prevăzute   la art. 57 alin. 5 lit c 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici și în anunțul nr.7.161 din 24.05.2018 al 
Consiliului Județean Tulcea și nici că pentru ocuparea 
postului pe care l-a deținut print-un contract de 
colaborare au fost  necesare  studii superioare. 

- Adeverința de vechime  prezentată nu furnizează 
informațiile complete așa cum sunt prevăzute în anexa 
2 D din H.G.NR.611/2008  cu modificările și 
completările ulterioare. 

6. Drozman Cristina 
Dorinela 

Respins - din documentele depuse la dosar nu reiese faptul că 
îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea 
studiilor așa cum sunt prevăzute   la art. 57 alin. 5 lit c 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici și în anunțul nr.7.161 din 24.05.2018 al 
Consiliului Județean Tulcea întrucât perioada 
suspendată pentru concediul  de creștere a copilului se 
consideră vechime în specialitatea studiilor începând 
cu data de 01.01.2012 potrivit  art. 22 din 
O.U.G.nr.124/2011. 

- Prin urmare, perioada 30.08.2011- 30.12.2011 este 
considerată vechime în muncă , nu și în specialitatea 
studiilor 

 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data de 09.07.2018  ora 10,00  la  sala 

de şedinţe “Dobrogea” situată la parter în sediul Consiliului Judeţean Tulcea.  
 
Afişat astăzi 21.06.2018, ora 9,00,  la sediul Consiliului Judeţean Tulcea. 

 
 

 Preşedinte   
 

Nicu Mihai 
 


