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PRIVIND RELUAREA DERULARI! PROCEDURII DE CONCURS PRIVIND
OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER, CLASA I, GRAD ASISTENT - DIN

CADRUL DTRECT|ETTEHNTCE - SERVTCTUL TNVESTTTI St URMARIR!
CONTRACTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

CONSILIULUI JUDETEAN GALATI

Prin derogare de la dispozitiile arl. 27 alin. (3) din Legea nr. 5512020
privind unele mdsuri pentru prevenirea 9i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificdrile ulterioare, pe durata stiriide alertd se pot desfdgura

9i concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru
posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din institutiile care fac
parte din sistemul nalionai de apdrcre, ordine publicS gi securitate nalionald,
din autoritd[ile administratiei publice Iocale 9i judetene 9i institu[iile din
subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul Rom6niei, Agen[ia
Nalionald pentru Resurse Minerale, lnspec[ia JudiciarS, din structurile cu sau
fdrd personalitate juridicS care deruleazd programe cu finan[are din fonduri
nerambursabile, europene 9i nationale, precum gi pentru posturile vacante de
asistenli medicali comunitari, asistenti medicali gi medici din unititile de
invitdm6nt."

Astfel, Consiliul Jude[ean Galati, ?n aplicarea prevederilor textului citat mai
sus, anunld reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea postului de
consilier, clasa l, grad asistent - din cadrul Direcliei Tehnice - serviciul investitii
si urmdriri contracte.

Calendarul concursului este urmdtorul:
- proba eliminatorie de testare a cunogtinlelor de operare PC: 16.'l 1.2020, ora
10.00 la sediul Consiliului Jude[ean Galati;
- proba scrisS: 17 .11.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judelean Galati;
- interviul: intr-un termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la data suslinerii
probei scrise, la sediul Consiliului Judetean Galali.

Candidalii declarati admisi la seleclia dosarelor de inscriere la concursul
pentru ocuparea func[iei publice vacante de executie de consilier, clasa l, grad
asistent - din cadrul Direc[iei Tehnice - serviciul investitii si urmdriri contracte,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Galati, igi p6streazi
dreptul de participare.
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