ANUNT
PRIVIND RELUAREA DERULARII PROCEDURII DE CONCURS PRIVIND OCUPAREA
POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE IA IN CADRUL DIRECTIEI TEHNICE
SERVICIUL INVESTITII SI URMARIRI CONTRACTE DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN GALATI

-

Conform arl.27 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind
unele misuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului operalional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de
COVID-19, precum gi alte misuri in domeniul fondurilor europene: "Pe perioada stdrii de
alertd, prin derogare de la aft.27, alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele mdsuri
pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, cu modificdrile
ulterioare, institutiile Si autoritdlile publice, autoritdtile de management, organismele
intermediare gi alti beneficiari de proiecte finantate din fonduri nerambursabile pot
organiza concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor necesare implementdrii
proiectelor."
Astfel, Consiliul Judelean Galali, in aplicarea prevederilor textului citat mai sus, anunte
reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea postului de INSPECTOR DE
SPECIALITATE lA in cadrul Direcliei tehnice, Serviciul investitii si urmiriri contracte,
Calendarul concursului este urmitorul:
proba
eliminatorie de testare a cunogtinlelor de operare PC 12.11.2020, ora 10.00 la sediul
Consiliului Judelean Galati;
- data pentru afigarea rezultatelor la proba practici de testare a cunoltintelor de operare PC
12.11.2020,
- data limiti pentru depunerea contestatiilor la proba practicd de testare a cunogtintelor de
operare PC 13.11.2020 ora 14,00;
- data limiti pentru solulionarea contestatiilor la practici de testare a cunogtintelor de
operare PC si afiqarea rezultatelor 16.11.2020,
- proba scrisS: 17.11.2020, ora 10 00 la sediul Consiliului Judetean Galati;
- data pentru afisarea rezultatelor la proba scrisd 17 .11 .2020;
data limiti pentru depunerea contestaliilor la proba scrisi 9i afigarea rezultatelor:
18.11.2020,
- data pentru desfegurarea interviului: 19.11.2020, ora 10,00;
- data pentru afigarea rezultatelor la interviu: 19.11.2020:
- data limitd depunerea contestatiilor la interviu: 20.11.2020,
- data limite pentru solulionarea contestatiilor la interviu 9i afigarea rezultatelor: 23.11.2020:
- data limitd pentru afigarea rezultatului final: 24.11.2020,

-

Candidalii declarati admigi, dupa proba selecliei dosarelor, pot participa la urmdtoarele
probe. Relalii suplimentare se pot obtine telefonic la numerele 0236 302569, Serviciul de
management al resurselor umane, sdndtate 9i securitate in munci gi asigurarea calit5tii din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ga

-
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