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A N U N Ţ 
 
 
             Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20,  
organizează concurs  în vederea  promovării în grad profesional superior celui deţinut 
pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Tulcea, după cum urmează : 
             
       Concursul de promovare din gradul profesional principal în gradul profesional superior 
și din grad profesional asistent în gradul profesional principal se organizează la sediul 
Consiliului Judeţean Tulcea, în data de 12.11.2019, 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. 

 
        Condiţiile în vederea înscrierii la examenul sau, după caz, la concursul de 
promovare sunt cele prevăzute  în art. 479  din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
       
       Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 zile (11 – 30 
octombrie 2019) de la data afişării anunţului privind organizarea  concursului de promovare 
în grad profesional  superior celui deţinut  la Serviciul  Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, 
Evidenţă Funcţii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, cam.507 şi conţine  în mod 
obligatoriu  documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr.611/2008: 
 

  adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
vechimii în gradul profesional din care se promovează ; 

 copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor la cam . 507. 
 

BIBLIOGRAFIE 

în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din 

cadrul  Compartimentului Urbanism, Autorizare şi Inspecţie Urbană 

 

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Partea a VI-a şi Partea a VIl-a ; 

2. Constitutia Romaniei  

3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

4. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
 



 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din 

cadrul  Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calităţii, Evidență Funcții Publice, 

 

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, Partea a VI-a şi Partea a VIl-a ; 
 

      2.Constitutia Romaniei  

      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                                                                            Şef serviciu 
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