
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSTITUȚIA PREFECTULUI- JUDEȚUL TULCEA 

Nr. 11601/05.10.2021 

 

ANUNT 

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a postului vacant  corespunzător funcției publice de 

execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al 

prefectului- Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea 

 

Instituția Prefectului județul Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție 

vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului. 

 

Condiţii specifice:  

- studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul științe juridice, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul științe juridice; 

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii. 

 

Cerințe specifice:  

− disponibilitate pentru program de lucru prelungit;  

− disponibilitate pentru deplasări în interesul serviciului.  

− necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate ”secret de serviciu”, de către 

funcționarul public al cărui transfer este aprobat; 

− Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de organizare, abilități de analiză și de planificare, 

abilități de comunicare, corectitudine, seriozitate, confidenţialitate şi integritate; 

Durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. 

 

Funcționarii publici interesați sunt rugați să depună la Compartimentul resurse umane, salarizare și 

administrativ, Cam.06, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului pe site-ul și la sediul 

Instituției Prefectului Județul Tulcea, str. Păcii nr 18, Tulcea, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și 

vineri între orele 8.00-14.00, următoarele documente:  

a) cerere de transfer la cerere  

b) curriculum vitae- modelul comun EUROPASS;  

c) copia actului de identitate;  

d) copia diplomei de studii;  

e) copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţă eliberată de angajator care să ateste vechimea în 

specialitatea studiilor necesare funcţiei publice;  

f) adeverință de la instituția angajatoare din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat; 

g) adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției solicitate;  

 

Copiile actelor vor fi prezentate în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către funcționarul desemnat din cadrul Compartimentului resurse 

umane, salarizare și administrativ, iar celelalte documente se vor depune în original.  



 

După expirarea termenului de depunere a cererilor, comisia desemnată va proceda la verificarea dosarelor 

depuse de către funcționarii publici interesați, respectiv verifică îndeplinirea condițiilor solicitate din 

anunț, rezultat ce va fi anunțat pe site-ul Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea, la secțiunea cariere. 

 

Dupa expirarea termenului de depunere, in situatia în care sunt depuse mai multe cereri se va organiza un 

interviu (în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a cererilor de 

transfer). 

Pentru susținerea interviului solicitanții vor fi anunțați prin afișarea la sediul și pe site-ul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Tulcea asupra datei, locului și orei susținerii interviului. 

 

 Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului resurse umane, salarizare și administrativ, 

telefon: 0240511042-int.29061, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00- 14.00. 

 

 

 


