CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
Nr. 16.154 din 16.XI. 2020

ANUNŢ
Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20,
organizează examen 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 29.12.2020, 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 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 ( 27.11.–
16.12.2020) de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare în
grad profesional superior celui deţinut la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, 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:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii
2 ani de activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor la cam . 507.

BIBLIOGRAFIE
pentru promovarea în gradul profesional superior celui deţinut unui funcţionar public din
cadrul Biroului Achiziții Publice
1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată;
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
titlul I și II ale părții a VI-a;
3. ORDONANŢĂ Nr. 137/2000 din 31 august 2000, republicată, privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4. LEGE Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi;
5. LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
6. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de
lucrări şi concesiune de servicii;
8. HOTĂRÂRE Nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de
lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;

9. INSTRUCŢIUNE Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de
achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor
modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
10. INSTRUCŢIUNE Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178
şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările
ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016
privind achiziţiile sectoriale;
11. INSTRUCŢIUNE Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art.
179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv
a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

BIBLIOGRAFIE
pentru promovarea în gradul profesional superior celui deţinut unui funcţionar public din
cadrul Seviciului Accesare Fonduri Externe
Constitutia Romaniei, republicata;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administarativ, cu
modificarile si completarile ulterioare (Titlul I si II ale partii a VI-a);
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 218 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014-2020;
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structurale.ro/; http://www.inforegio.ro/;
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BIBLIOGRAFIE
pentru promovarea în gradul profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din
cadrul Serviciului Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului

1. Constituția României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, art. 170 - 248, titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
3. H.G. nr. 518/1995 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările
ulterioare;
5. H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispozițiilor Legii nr. 69/2000;
6. Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri
publice a proiectelor și programelor sportive;
7. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
cu modificările și completările ulterioare;
8. Normele financiare pentru activitate sportivă aprobate prin H.G. nr.1447/2007, cu
modificările și completările ulterioare;
9. O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
pentru organiyarea examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut a
unui funcţionar public din cadrul Serviciului Buget, Finanţe Contabilitate- Direcţia
Economică Buget Finanţe si Administrativ
1. Legea contabilităţii nr. 82/ 1992, aprobată cu modificări şi completări;
2. Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare- Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a;
4. Ordinul M.F.P. nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normele Metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi
organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Ordin M.F. nr. 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Ordinul M.F. nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Decret nr. 209/ 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 202/ 2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între
femei și bărbați
9. O.G. nr. 137/ 2000, republicată, privind privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare
10. Constituția României, republicată

BIBLIOGRAFIE
pentru organiyarea examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut a
unui funcţionar public din xadrul Biroului Centrul Naţional de Informare şi Promovare
Turistică

1. Cnstituția României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, art. 170 - 248, titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
3.ORDONANŢĂ Nr. 137/2000 din 31 august 2000, republicată, privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4. LEGE Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi
de tratament între femei şi bărbaţi;
3. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
cu modificările și completările ulterioare;

PREŞEDINTE
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