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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr.7, Galaţi, organizează în ziua de 
15.09.2022 la sediul precizat mai sus, examen pentru promovarea în gradul profesional 
imediat superior a unui salariat încadrat cu contract individual de muncă în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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: 15.09.2022 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: 
 

 Ordonanța de urgență 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, Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administrația publică și evidența personalului plătiti din fonduri publice: 

     - Titlul I – Dispoziții generale (art. 365 – 368). 
     - Titlul III – Personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiile publice, Cap. I 

(art. 538 – 542), Cap.III (art.549), Cap. IV și Cap. V: 
o Partea a VII-a, Răspunderea administrativă.   

    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002;  

 Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi aprobat 
prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 143/2020; 
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 Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 340/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

  
 
 Tematica examenului de promovare 
 Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Partea a III-a, Titlul V: Autoritățile administrației publice locale, Capitolul VI: Consiliul 
Județean. 
 Partea a VI-a, Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administrația publică și evidența personalului plătiți din fonduri publice: 
     - Titlul I – Dispoziții generale (art. 365 – 368). 
     - Titlul III – Personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiile publice, Cap. I (art. 
538 – 542), Cap.III (art.549), Cap. IV și Cap. V: 
 Partea a VII-a, Răspunderea administrativă.   
    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002;  
 Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi aprobat 
prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 143/2020; 
 Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 340/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
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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