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Nr. 3687/1/06.04.2020
Dosar nr.

ANUNŢ
”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent – din cadrul Direcţiei Tehnice –
Serviciul Investiții și Urmăriri Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi.
Condiţii de participare la concurs:
A. condiţii generale, prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, privind Codul administrativ;
B. condiţii specifice:
Consilier, clasa I, grad asistent:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor inginereşti: construcții civile/industriale si agricole, instalații aferente
construcțiilor (electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare gaze,
tehnologice), rețele exterioare construcții, inginerie mecanica;
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an, conform prevederilor art. 468 alin. (1)
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu;
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 05.05.2020 ora 14.00,
la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.
Calendarul concursului este următorul:
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 18.05.2020, ora 10.00 la sediul
Consiliului Judeţean Galaţi;
- proba scrisă: 19.05.2020, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 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 –
302501 şi 0236 – 462409 telefon – FAX, e-mail resurseumane@cjgalati.ro, precum şi pe
pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro).
Bibliografia este următoarea:
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Partea a III-a
- Titlul V
- Cap. VI
- Cap. VII - sectiunea 2
- Cap. VIII
Partea a VI-a
Partea a VII-a
2. Constituţia României;
3. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. 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;

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor – republicată
8. Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare
9. Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și
beton precomprimat. partea 2: executarea lucrărilor din beton NE 012/22010:https://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_IV/IV_40_NE_012_2_2010.p
df
10. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton
precomprimat NE 013-2002:https://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/ Domeniul_IV
/IV_29_NE_013_2002.pdf

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

Stănescu Mădălina/1. ex.

