
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI                                                  SE APROBĂ, 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF       PREŞEDINTE, 
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi                         Costel FOTEA                                                                      
                   protecţia mediului 

FIŞA POSTULUI 

                                                             Nr. ______________ 

     

Informaţii generale privind postul1) 
1. Denumirea postului: consilier, clasa I, grad principal 
2. Nivelul postului: funcţie publică de execuţie 
3. Scopul principal al postului: Coordonează activitatea în domeniul protecţiei 

mediului 
   

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 
1. Studii de specialitate: studii superioare de specialitate de 

lungă durată cu diplomă de licenţă 
2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționări anuale de 

specialitate 
3. Cunoştinţe de operare/programare 

pe calculator (necesitate şi nivel): 
nivel: mediu 

4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4) 
de cunoaştere) 

Franceză (scris, citit) - mediu 
Engleză (scris, citit) - mediu 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
capacitatea de a analiza şi de a valorifica, prin sinteză, un volum mare de 
informaţii; 
comunicativ, flexibil, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a identifica 
elementele esenţiale şi necesare în luarea unor decizii, subordonare şi eficienţă în 
relaţia cu superiorii; 
capacitatea de a organiza eficient timpul propriu de lucru pentru îndeplinirea optimă 
a sarcinilor de serviciu, competenţă în redactarea lucrărilor, verificării lucrărilor şi 
susţinerea lor, aptitudinea de a transmite corect, concis şi rapid, informaţii, 
capacitatea de a lucra în echipă, ştiinţa de a pune în practică cunoştinţele teoretice 
dobândite. 

6. Cerinţe specifice5):                    - 
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale):  
Atribuţiile postului6): 

  
 1. Gestionează rapoartele de evaluare de mediu care fac obiectul evaluării de 

mediu a proiectelor; 
2. Participă la şedinţele Comisiei de Avizare Tehnică din cadrul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Galaţi; 
3. Gestionează rapoartele privind starea factorilor de mediu, transmise de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi; 
4. Se ocupă de obţinerea avizelor / acordurilor de protecţia mediului pentru 

investiţiile derulate de Consiliul Judeţean Galaţi; 
5. Colaborează cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în vederea 

urmăririi aducerii la îndeplinire a programului de menţinere a calităţii aerului; 
6. Acţionează pentru rezolvarea în termen a scrisorilor şi petiţiilor; 

 7. Realizează orice sarcină dispusă de conducere; 
 
 
 
  

 



Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
1. Denumire  Consilier 
2. Clasa I 
3. Gradul profesional7) principal 
4. Vechimea în specialitate necesară minim 5 ani 
   

Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă:  
a) Relaţii ierarhice:  
 - subordonat faţă de: Arhitect şef 
 - superior pentru:          - 

b) Relaţii funcţionale: - cu toate direcţiile, serviciile şi birourile  din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi şi consilierii judeţeni 

c) Relaţii de control: - nu 
d) Relaţii de reprezentare: nu 
2. Sfera relaţională externă:  
a) cu autorităţi şi instituţii publice: nu 
b) cu organizaţii internaţionale: nu 
c) cu persoane juridice private: nu 
3. Limite de competenţă8)  
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă  
   

Întocmit de : 

  1. Numele şi prenumele:  

  2. Funcţia publică de conducere:  

  3. Semnătura 

  4. Data întocmirii:  

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului : 

  1. Numele şi prenumele:  

  2. Semnătura 

  3. Data:  

Contrasemnează : 

  1. Numele şi prenumele: 

  2. Funcţia:  

  3. Semnătura 

  4. Data:  


