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A  N  U  N  Ţ 

 

 
Instituţia Prefectului – Județul Tulcea organizează, la sediul din Tulcea, strada 

Păcii nr 18, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional imediat 
superior celui deținut al funcţionarilor publici de execuție care ocupă postul de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic și contencios 
administrativ- Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu 
caracter reparatoriu, apostilă, procese electorale și îndrumarea autorităților administrației 
publice locale. 

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad imediat superior celui 
deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
    b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, 
de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în 
condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de 
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
    c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani de activitate; 
    d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 
Condiţii de desfăşurare a concursului: 
Locul de desfășurare: 
Examenul va avea loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, str. Păcii nr. 18, 

și constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 
    a) selecţia dosarelor de înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor; 
    b) proba scrisă – 03.10.2022, ora 10,00; 
    c) interviul – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Bibliografia pentru examen este prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezentul anunț. 

 
Dosarele de înscriere la examenul de promovare se vor depune în termen de 

20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 01.09-20.09.2022 la 
Secretariatul Comisiei de concurs, str. Păcii nr.18, consilier Cubanțav Mariana,  cam. 06, 
interior 29061. 

 
Dosarele de înscriere vor conține 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 resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate; 
c) adeverinţă 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. 



 
Publicitatea examenului 
Examenul va fi adus la cunoștința publică prin afișarea anunțului în data de 

01.09.2022,   la sediul și pe site-ul Instituției Prefectului-județul Tulcea la secțiunea 
https://tl.prefectura.mai.gov.ro/cariera/. 

 
Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în 

grad profesional se pot obține de la secretarul Comisiei de examen. 
 

 

https://tl.prefectura.mai.gov.ro/cariera/

