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A N U N Ţ 
 
 

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în ziua de 
21.11.2022 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. 126 si art. 127 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 09.11.2022 ora 14.00; 
- proba scrisă: 21.11.2022 ora 10.00 la sediul instituţiei; 
- interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
  
 Condiţii de participare la examen: 
- minimum 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. 
 
Direcţia de dezvoltare regională - consilier, clasa I, grad principal: 

 
Bibliografia: 
 

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o Partea a III-a, Titlul V: Autoritățile administrației publice locale, Capitolul VI: Consiliul 

Județean; 

o Partea a VI-a, Titlul I și II, Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătiți din fonduri 

publice; 

o Partea a VII-a, Răspunderea administrativă; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 518/ 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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3. Legea nr. 231/ 2022, privind gestionarea și utilizarea fondurilor INTERREG și a 

contribuției publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în 

perioada 2021 – 2027; 

4. Legea nr.75/1994, privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și 

folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instuțiile publice; 

5. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.173/ 30 iulie 2020, cu modificările și 

completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Galați; 

6. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.143/ 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

7. Ordonanța Guvernului nr.137/ 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

8. Legea nr.202/ 2002 privind egalitatatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

9. Constituția României, republicată. 

 

Tematica: 

 

1. a) Reglementări privind structura și atribuțiile consiliului județean, prevăzute în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

Partea a III, Titlul V, Capitolul VI; 

1. b) Reglementări privind Statutul funcţionarilor publici, Drepturile şi îndatoririle, 

precum și Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, prevăzute în Partea 

a VI-a, Tilul I și II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

1. c) Reglementări privind formele și principiile răspunderii administrative, prevăzute în 

Partea a VII-a, Răspunderea administrativă, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Reglementări privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, conform Hotărârii Guvernului nr.518/ 

1995, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Reglementări privind managementul fondurilor INTEREG pentru obiectivul ”Cooperare 

teritorială europeană”, în perioada 2021 – 2027, potrivit prevederilor Legii nr.231/ 2022; 

4. Reglementări privind folosirea însemnelor oficiale în materialele informative și de 

promovarea a Consiliului Județean Galați, potrivit prevederilor Legii nr.75/ 1994; 

5. Reglementări referitoare la atribuțiile președintelui Consiliului Județean Galați conform 

Titlului III, Cap.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.173/ 2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Atribuțiile Direcției de Dezvoltare Regională prevăzute în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.143/ 2020; 

7. Principiile şi definiţiile în materia prevenirii şi sancţionării formelor de discriminare, 

prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.137/2000; 

8. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform 

prevederilor Legii nr. 202/ 2002; 

9. Reglementări privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor în 

conformitate cu Titlul II din Constituția României, republicată. 

 



                                                                                                                                                                           

 

Direcţia economie şi finanţe - consilier, clasa I, grad superior: 
 
 

Bibliografia: 
 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. Hotărârea nr.173/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Hotărârea nr.143/26.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați; 

4. Hotărârea de Guvern 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 cu modificările și completările ulterioare; 

5.  Ordinul nr. 238/1.290/2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea 

ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-

cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate 

şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României; 

6.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

8.  Constituția României, republicată 
 
Tematica: 
 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare: 

- PARTEA a II-a: Administrația publică centrală 

- PARTEA a III-a: Administrația publică locală 

- PARTEA a IV-a: Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate 

- PARTEA a V-a: Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale 

- PARTEA a VI-a, Titlul I şi II: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

- PARTEA a VII-a: Răspunderea administrativă 

- PARTEA a VIII-a: Servicii publice 

cu tematica: Reglementări privind administratia publică centrală, reglementări privind 

administrația publică locală, prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice 

deconcentrate, reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale, statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice, răspunderea administrativă, servicii publice. 



                                                                                                                                                                           

2. Hotărârea nr.173/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Galați, cu modificările și completările ulterioare:  

- TITLUL II: Constituirea Consiliului Județean Galați; 

- TITLUL III: Organizarea Consiliului Județean Galați; 

- TITLUL IV: Funcționarea Consiliului Județean Galați, 

cu tematica: reglementări privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului 

Județean Galați. 

3. Hotărârea nr.143/26.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați: 

- CAPITOLUL VI: Atribuțiile Direcției Programe, 

- CAPITOLUL XVII: Atribuțiile Compartimentului Tehnică Administrativă și Monitor Oficial, 

- CAPITOLUL XIX: Circuitul și urmărirea corespondenței, utilizarea ștampilelor și sigiliilor, cu 

tematica: atribuțiile Direcției Programe, atribuțiile Compartimentului Tehnică Administrativă 

și Monitor Oficial, circuitul și urmărirea corespondenței, utilizarea ștampilelor și sigiliilor. 

4. Hotărârea de Guvern 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 cu modificările și completările ulterioare cu tematica: 

reglementări privind ”programul pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018” cu modificările 

și completările ulterioare -  integral: art.1 - art. 25, anexa 1 - anexa 2. 

5. Ordinul nr. 238/1.290/2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea 

ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-

cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate 

şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României cu tematica: 

reglementări privind criteriile de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de 

evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie 

publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în 

cadrul Programului pentru şcoli al României – integral: art.1 - art.8. 

6. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica: prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

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

republicată, cu modificările și completările cu tematica: reglementări privind egalitatea de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;  

8. Constituția României, republicată cu tematica: respectarea demnităţii umane, protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

 
P R E Ş E D I N T E , 

Costel Fotea 
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