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ANUNȚ 
 
 

 

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, în vederea asigurării 
implementării proiectului „Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” – cod 
SMIS 134998, finanţat prin POIM/6/3/1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 
gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România /1/ Reducerea numărului depozitelor 
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 325/2018, art. 1 - 3 din anexă, organizează în intervalul 04 – 
19.01.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale 
de execuţie aflate în afara organigramei, pe perioadă determinată, perioada implementării 
proiectului: 
 
 

1. INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic Coordonator)  

 Pentru participare la concurs sunt necesare: 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, 
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor sau experienţă specifică minim 5 ani - 
urmărire/monitorizare contracte de investiţii/lucrări; 

 Perioada contractului: perioadă determinată - până la data de 31 iulie 2023; 

 cunoştinţe de operare PC nivel mediu : Word, Excel  

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, analiză şi sinteză, lucru în 
echipă, adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativă; 

 Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit (delegaţii, depuneri de 
documentele ale proiectului, alte acţiuni stabilite de conducere), deplasări în interes de 
serviciu în ţară când este cazul. 

 
2.  INSPECTOR DE SPECIALITATE IA (Responsabil Tehnic DBO) 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, 
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor sau experienţă specifică minim 5 ani în 
urmărire/monitorizare contracte de investiţii/lucrări; 

 Perioada contractului: perioadă determinată până la data de 31 iulie 2023; 

 cunoştinţe de operare PC nivel mediu : Word, Excel . 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, analiză şi sinteză, lucru în 
echipă, adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativă; 

 Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit (delegaţii, depuneri de 
documentele ale proiectului, alte acţiuni stabilite de conducere), deplasări în interes de 
serviciu în ţară când este cazul. 

 
3. INSPECTOR DE SPECIALITATE I (Responsabil urmărire contracte, Servicii şi 

furnizare) 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor ; 
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 Perioada contractului: perioadă determinată 12 luni; 

 cunoştinţe de operare PC nivel mediu. 

 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, analiză şi sinteză, lucru în 
echipă, adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativă; 

 Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit (delegaţii, depuneri de 
documentele ale proiectului, alte acţiuni stabilite de conducere), deplasări în interes de 
serviciu în ţară când este cazul. 

 
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 22.12.2020, orele 14.00 la 

sediul Consiliului Judeţean  Galaţi. 
 
Calendarul concursului este următorul: 

 data limită de depunere a dosarelor: 22.12.2020, orele 14.00; 

 data limită pentru selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor: 24.12.2020, 
orele 14.00; 

 data limita pentru depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor: 28.12.2020, ora 14,00; 

 data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor: 
29.12.2020; 

 data pentru desfăşurarea probei practice de testare a cunoştinţelor de operare PC: 
04.01.2021 începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 

 data pentru afişarea rezultatelor probei practice de testare a cunoştinţelor de operare PC: 
04.01.2021, ora 13,00; 

 data limita pentru depunerea contestaţiilor la proba practică de testare a cunoştinţelor de 
operare PC: 05.01.2021, ora 14,00; 

 data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la proba practică de testare a cunoştinţelor de 
operare PC şi afişarea rezultatelor: 06.01.2021; 

 data pentru desfăşurarea probei scrise: 07.01.2021,  ora 10.00 la sediul Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

 data pentru afişarea rezultatelor la proba scrisă:07.01.2021, ora 16,00; 

 data limita pentru depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 08.01.2021, ora 13,00; 

 data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor: 
11.01.2021; 

 data pentru desfăşurarea interviului: 14.01.2021 ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

 data pentru afişarea rezultatelor la interviu: 14.01.2021, ora 14,00; 

 data limita pentru depunerea contestaţiilor la interviu: 15.01.2021, ora 13,00; 

 data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor: 18.01.2021; 

 data limită pentru afişarea rezultatului final: 19.01.2021. 
  

Bibliografia: 
1. Inspector de specialitate 1A (Responsabil Tehnic Coordonator) 

 Constituția României;  

 Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea I, III, V, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, 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; 
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 Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ghidul Solicitantului POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; 

 Manual de implementare pentru Beneficiarii POIM 2014-2020; 

 Acordul de mediu nr. 8 din 19 decembrie 2019 aferent proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu modificările și completările ulterioare. 

 
2. Inspector de specialitate 1A (Responsabil Tehnic DBO);  

 Constituția României;  

 Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea I, III, V, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor 
de construcţii şi instalaţii aferente acestora,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, 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; 

 Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 Ghidul Solicitantului POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; 

 Manual de implementare pentru Beneficiarii POIM 2014-2020; 

 Acordul de mediu nr. 8 din 19 decembrie 2019 aferent proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu modificările și completările ulterioare. 

 
3. Inspector de specialitate I (Responsabil Urmărire Contracte Servicii şi Furnizare)  

 Constituția României;  

 Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea I, III, V, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Hotârârea Guvernului României nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare Regională, 
Fondul social european şi Fondul de coezine 2014 – 2020, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Ghidul Solicitantului POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; 

 Manual de implementare pentru Beneficiarii POIM 2014-2020. 

 Acordul de mediu nr. 8 din 19 decembrie 2019 aferent proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare 
pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de 
înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare, pe pagina de internet a 
Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „Despre instituţie - Carieră”  şi la 
Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502)”.  

 
P R E Ş E D I N T E , 

 
Costel Fotea 

 
 
 
Niţă Carmen                                                                                                                                             
2. ex./3.12.2020                                                                                                                                                   
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