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ANUNȚ 
 
 

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 
10.11-23.11.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de execuţie de Inspector de specialitate debutant – în cadrul Direcţiei patrimoniu, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Condiţii de participare la concurs:  
 
A. condiţii generale, prevăzute de art. 3 din Regulament privind ocuparea posturilor vacante 

sau temporar vacante  pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, 
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 628/05.12.2014, respectiv: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-
o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
B. condiţii specifice: 
    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- cunoştinţe de operare PC – nivel mediu. 

 
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 02.11.2021, orele 14.00 la 

sediul Consiliului Judeţean  Galaţi, şi vor conţine următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

 

http://www.cjgalati.ro/
mailto:conducere@cjgalati.ro


                                                                                                                                                                           2 

e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate. (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

g) curriculum vitae. 
Calendarul concursului este următorul: 

• selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor: 03.11.2021; 

• depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor: 04.11.2021; 

• solutionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor: 05.11.2021; 

• data pentru desfăşurarea probei practice de testare a cunoştinţelor de operare PC şi 
afişarea rezultatelor: 10.11.2021 începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

• depunerea contestaţiilor la proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC: 
11.11.2021; 

• soluţionarea contestaţiilor la proba practică de testare a cunoştinţelor de operare PC şi 
afişarea rezultatelor: 12.11.2021; 

• data pentru desfăşurarea probei scrise şi afişarea rezultatelor: 15.11.2021, ora 10.00 la 
sediul Consiliului  afişarea rezultatelor Galaţi; 

• depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 16.11.2021;  

• soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor: 17.11.2021; 

• data pentru desfăşurarea interviului și afișarea rezultatelor: 18.11.2021 ora 10.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

• depunerea contestaţiilor la interviu: 19.11.2021; 

• soluţionarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor: 22.11.2021 

• data limită pentru afişarea rezultatului final: 23.11.2021. 
 
 
 
Bibliografia: 
 

- Constituţia României, republicată. 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019, cu modificările și completările 
ulterioare: 

- PARTEA I: Dispoziții generale 
➢ Titlul I: Dispoziții generale 
➢ Titlul II: Dispoziții generale aplicabile administrației publice 
➢ Titlul III: Principiile generale aplicabile administrației publice 

- Partea III: Administrația publică locală 
➢ Titlul IV: Unitățile administrativ-teritoriale în România 
➢ Titlul V: Autoritățile administrației publice locale 

▪ Cap. I: Dispoziții generale 
▪ Cap. II: Competențele autorităților administrației publice locale 
▪ Cap. VI: Consiliul județean 
▪ Cap. VII: Președintele și vicepreședinții consiliului județean 
▪ Cap. VIII: Actele autorităților administrației publice locale 

- PARTEA V: Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a unităților administrativ-
teritoriale 

➢ Titlul I: Exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale  

▪ Cap. I: Dispoziții generale  
▪ Cap. III: Modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului 

sau a unităților administrativ-teritoriale 
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✓ Secțiunea 1: Dispoziții generale.  

- PARTEA VI: Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

- PARTEA VII: Răspunderea administrativă. 
 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, 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 Judeţului Galaţi. 

 
 
 
 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 – 302569)”.  

 
 

 
P R E Ş E D I N T E , 

 
Costel Fotea 

 
 
 
Sacazof Silvia                                                                                                                                            

11.10.2021 

http://www.cjgalati.ro/

