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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr.7, Galaţi, organizează în ziua de 
7.12.2020 la sediul precizat mai sus, examen pentru promovarea în gradul profesional 
imediat superior a unor salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Galaţi. Examenul se organizeaza în 
baza prevederilor Regulamentului de organizare şi desfaşurare a examenului de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Dispoziţia Presedintelui 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 629/5.12.2014. 

Proba stabilita pentru examen este probă scrisă. 
 
Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
- proba scrisă: 7.12.2020 ora 10 la sediul instituţiei. 
Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional superior: 
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate; 
- să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani . 

 

Bibliografia este următoarea: 
 
Direcţia programe  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
TITLUL V: Autorităţile administraţiei publice locale Capitolul VI: Consiliul Judeţean 
PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice art. 365, 366,367 
si 368; 
TITLUL III: Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Capitolul I: Prevederi 
generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Capitolul I 
art. 538 -542, Capitolul III art. 549, Capitolul IV si Capitolul V; 
PARTEA a VII-a Raspunderea administrativă; 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
HOTĂRÂRE Nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 
HOTĂRÂRE nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020. 
Tematica examenului de promovare 
Structura şi atribuţiile consiliului judeţean; 
Prevederile aplicabile personalului contractual din Codul Administrativ; 
Prevederile privind gestionarea fondurilor europene; 
Propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor. 
Direcţia patrimoniu 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
- TITLUL V: Autorităţile administraţiei publice locale Capitolul VI: Consiliul Judeţean 
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- PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 
din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice art. 365, 366,367 
si 368 

- TITLUL III: Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Capitolul I: Prevederi 
generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Capitolul I 
art. 538 -542, Capitolul III art. 549, Capitolul IV si Capitolul V; 

- PARTEA a VII-a Raspunderea administrativă; 
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea In 

legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- HCM nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 
- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 143/2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galaţi; 
- Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 
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 precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean 
Galaţi (www.cjgalaţi.ro) 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E , 
Costel Fotea 
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