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ANUNŢ 
 

”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante de Şef serviciu al Serviciului drumuri şi poduri (Direcţia Arhitect şef) din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

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: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti (căi ferate, drumuri şi 
poduri). 
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;  
- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie). 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 16.08.2018, orele 14.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

Calendarul concursului este următorul: 
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 27.08.2018, ora 10.00 la sediul Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 28.08.2018, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 30.08.2018, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Bibliografia pentru concurs, fişa postului, 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 – 302502 şi 0236 – 462409 telefon – 
FAX, e-mail resurseumane@cjgalati.ro, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi 
(www.cjgalati.ro), persoană de contact Constantinescu Iuliana (consilier, clasa I, grad principal – 
Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii), 
secretar al comisiei de concurs”. 

 
Bibliografia este următoarea: 
- Constituţia României, republicată; 
- 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. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind 
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 
privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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