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ANUNŢ 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate: 
1. consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului contabilitate (Direcţia 
economie şi finanţe). 
2. consilier, clasa I, grad superior cadrul Compartimentului analiză, sinteză şi derulare 
programe comunitare (Direcţia economie şi finanţe). 
3. consilier, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului buget, sănătate şi 
învăţământ special (Direcţia economie şi finanţe). 

 

Condiţii de participare la concurs: 
A. condiţii generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată; 
B. condiţii specifice: 
1. pentru funcţiile de consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului 
contabilitate (Direcţia economie şi finanţe) / consilier, clasa I, grad superior cadrul 
Compartimentului analiză, sinteză şi derulare programe comunitare (Direcţia economie 
şi finanţe): 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; 
- vechime în specialitate studiilor minim 9 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
- cunoştinţe de operare calculator, nivel mediu, probă eliminatorie. 
2. pentru funcţia de consilier, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului buget, 
sănătate şi învăţământ special (Direcţia economie şi finanţe): 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
- cunoştinţe în domeniul tehnologiei informaţiei: nivel avansat (probă practică eliminatorie 
configurare conexiuni securizate). 
 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 13.07.2017, orele 
14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Calendarul concursului este următorul: 

- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare calculator şi în domeniul tehnologiei 
informaţiei: 24.07.2017, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 25.07.2017, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 27.07.2017, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Bibliografia pentru concurs, formularele de înscriere, precum şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Galaţi – Serviciul de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 302501 şi 0236 
– 462409 telefon – FAX, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi 
(www.cjgalati.ro). 
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Bibliografia este următoarea: 
1. pentru funcţiile de consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului 
contabilitate (Direcţia economie şi finanţe) / consilier, clasa I, grad superior cadrul 
Compartimentului analiză, sinteză şi derulare programe comunitare (Direcţia economie 
şi finanţe): 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control 
financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
2. pentru funcţia de consilier, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului buget, 
sănătate şi învăţământ special (Direcţia economie şi finanţe): 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Nelson Ruest - Ghid practic – Windows Server pentru Administratori – Editura All – Cap.3 - 
Acces la distanta VPN-uri pg.128-132; 
- Configuring Site-to-Site VPN 
https://supportforums.cisco.com/sites/default/files/legacy/3/3/3/15375333-
SMART_Tips_Router_RV_Site-to-Site-English.pdf 
- Ghid Administrare router VPN Cisco RV180 – cap.5:Configure VPN and Security 
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv180w/administration/guide/rv180w_
admin.pdf 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
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