
A N U N T

« Curtea de Apel Constan a, cu sediul în str.Traian nr. 35C,
organizeaz  concurs în data de 19 iulie 2013, ora 11,00( proba scrisa)  si 23
iulie 2013 (proba interviu)  în vederea  ocup rii , prin recrutare, a func iei
publice de execu ie, temporar vacant  la  Tribunalul Tulcea de expert,
cls.I, grad  principal, resurse umane, cu studii superioare economice,
juridice sau administra ie public , 5 ani  vechime in specialitatea studiilor,
cu  certificat  în  specialitate resurse umane ;

Dosarul  pentru înscriere  se va depune la  Secretariatul comisiei,
sediul Cur ii de Apel Constan a,  în  8 zile de  de la data public rii in
Monitorul Oficial, Partea  III-a   i  va  cuprinde urm toarele documente :

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,
modificat ;
- copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest  efectuarea unor
alte specializari;
  - copia c rtii de identitate ;
  - copia carnetului de munc  sau, dup  caz, adeverin  care s  ateste
vechimea în munc i în specialitate ;
- cazierul judiciar ;
- adeverin  care s  ateste starea de s tate corespunz toare;
-  declara ia pe propria r spundere sau adeverin  care s  ateste c  nu a
desf urat activit i de poli ie politic .

Copiile  de pe actele prev zute  se prezint   înso ite de documentele
originale. »



CURTEA DE APEL CONSTA A

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie,

expert principal, compartiment resurse umane,
post temporar vacant

- Legea 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici
- Legea 7/2004 privind Codul de conduit  a func ionarilor publici
-  Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile la zi (Codul Muncii);
- Legea nr. 284/2010, salarizarea unitara  a personalului din sectorul
public , cu modificarile si completarile la zi din care : salarizarea
magistratilor si a personalului auxiliar de specialitate si conex,
functionari publici si personalul contractual;
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