
                                                                                                                                                                           

 
 
 

 

                                     
 
Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galaţi - 800119   
Fax: 0236 - 46.07.03 
Tel: 0236 – 30.25.20                                                                                      Nr.2103/02.03.2022 
Web: www.cjgalati.ro                      Dosar nr. __________ 
E-mail:  conducere@cjgalati.ro 
 

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

11.04.2022 – 13.04.2022 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 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 29.03.2022 ora 14.00; 
- proba scrisă: 11.04.2022 ora 10.00 la sediul instituţiei; 
- interviul: 13.04.2022 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; 
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