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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Tulcea organizează concurs de recrutare pentru  
următoarea  funcție  publică vacantă : 

 
 
l). Direcţia  Economică,Buget- Finanțe și Administrativ- 1 post 

 
     a). Compartimentul Cultura, Culte 

. expert grad profesional superior 
Condiţii de ocupare a postului : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare  de lungă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  
- vechimea în specialitatea studiilor –7 ani 

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

-  24.07.2019, ora 10.00 – proba scrisă 
 - data interviului va fi anunţată odată  cu rezultatele la proba scrisă, cu respectarea 
art. 56 alin1 din H.G. 611/2008. 

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, în perioada 30.05.2019 – 
18.06.2019, 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; 
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    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. 
 

 

 
Atribuții prevăzute în fișa postului : 

 
 
 

 

1. se ocupa de verificarea si finantarea actiunilor culturale de interes judetean, 
national sau international (festivaluiri, concursuri, actiuni educative); 

2. verifica finantarea personalului neclerical din toate unitatile de cult recunoscute 
din Jud. Tulcea si fundamentarea sumelor; 

3. verifica finantarea din fonduri publice a unor programe de dezvoltare a unitatilor 
de cult in baza Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;       
4 repartizeazã lunar sumele pentru plata personalului neclerical pe culte, în 

funcţie de numărul de persoane; 
5 colaborează la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, precum 

şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituțiilor de cultură din 
subordine 

6 colaborează la întocmirea organigramelor și a statelor de funcții ale instituțiilor 
de cultură din subordine 

7  în toatã activitatea pe care o desfãşoarã sã manifeste responsabilitate, 
receptivitate, disciplinã, operativitate şi sã aplice autocontrolul; 

8   colaboreazã permanent cu compartimentul finanţe contabilitate şi venituri 
pentru desfãşurarea unei activitãţi eficiente. 

 

  9   îndeplineşte orice altã sarcinã trasatã de conducerea instituţiei; 
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