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ANUNŢ 
Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în zilele de 

27.05.2019-29.05.2019 la sediul precizat mai sus, examen de promovare în gradul 
profesional imediat superior pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. Examenul se organizează în baza prevederilor 
art. 64 alin. (2) şi art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor art. 125 – 
128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Probele stabilite pentru examen sunt: probă scrisă şi interviu 
 Condiţiile de desfăşurare a examenului: 
- dosarele se depun până la data de 14.05.2019 ora 14.00; 
- proba scrisă: 27.05.2019, ora 10.00 la sediul instituţiei; 
- interviul: 29.05.2019, ora 14.00 la sediul instituţiei. 

Condiţii de participare la examen: 
 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 
    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
    - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
    - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei 
legi. 
 
Bibliografia este următoarea: 
I. Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial 

1. Constituţia României. 
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
6. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.              

II. Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii 
  1. Constituţia României 
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
  4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
  5. Codul muncii, republicat (Legea nr. 53/2003); 
  6. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  7. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
                                                                                                                         

P R E Ş E D I N T E , 
Costel Fotea                                                                     
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