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A N U N Ţ 
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în zilele de 

05.07.2021 – 07.07.2021 la sediul precizat mai sus, examen de promovare în gradul 
profesional imediat superior pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi. Examenul se organizează în baza prevederilor art. 479 si ale art. 
618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi în baza prevederilor art. 
125 – 128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Probele stabilite pentru examen sunt: probă scrisă şi interviu 
 Condiţiile de desfăşurare a examenului: 
- dosarele se depun până la data de 23.06.2021 ora 14.00; 
- proba scrisă: 05.07.2021 ora 10.00 la sediul instituţiei; 
- interviul: 07.07.2021 ora 10.00 la sediul instituţiei. 
 Condiţii de participare la examen: 
- minim 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care se promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

Bibliografia este următoarea: 
Direcţia economie si finanţe:  
1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

2. Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în    

perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 

școlar 2017-2018 

3. Ordinul nr. 19/37/2018 privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate și 

produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României 

4. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30.07.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi; 

5. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 143/26.05.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcţionare a. aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,   

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

8. Constituţia României; 
Direcţia patrimoniu 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
- Partea III. Titlul V, Cap. VI-VIII 
- Partea  V, Titlul I, Cap. I-III 
- Partea VI 
- Partea VII 

2. Constituţia României; 
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3. Hotărârea nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor 
și al județelor 

4. Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 
bunurilor aparținând instituțiilor publice 

5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

 
          Direcţia Arhitect sef : 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

Partea a III-a 
- Titlul V 
- Cap. VI – secțiunea 1 
- Cap. VII - sectiunea 2 
Partea a VI-a – capitolul IX – secțiunea 1, secțiunea 2 și secțiunea 3. 

2. Constituţia României, republicată -  Titlul I și II; 

3. Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și 

sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
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