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FIŞA POSTULUI 
Nr. 

 
Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului: consilier, clasa I, grad principal; 

2. Nivelul postului: funcție publică de execuţie; 
3. Scopul principal al postului: îndeplinirea obiectivelor individuale, gestionarea relaţiilor 

de colaborare cu diferite organizaţii interne şi internaţionale, elaborarea și implementarea 
de proiecte specifice domeniului de activitate. 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 
1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată; 

2. Perfecţionări (specializări): în domeniul graficii computerizate, relațiilor publice și al 

elaborării planurilor de măsuri și a strategiilor la nivelul administrației publice locale; 
3. Cunoştinţe de operare pe calculator - Microsoft Office, Corel Draw, InDesign, 
Photoshop, Illustration (necesitate şi nivel) - nivel avansat; 
4. Limbi străine, necesitate şi nivel de cunoaştere: o limbă strǎină – nivel mediu 
 
Limba străină cunoscută             Citit                   Scris                   Vorbit 
Engleza                                    Nivel mediu          Nivel mediu          Nivel mediu 
 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, creativitate, spirit de iniţiativǎ, 

capacitate de analiză și sinteză; 
6. Cerinţe specifice: disponibilitate la program prelungit atunci când situaţia o cere 

(delegaţii, depuneri și implementări de proiecte, alte acţiuni stabilite de conducere), 
deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate, când este cazul; 

7. Experiență în implementarea a cel puțin unui proiect cu finanțare externă și/sau 

specializare în domeniul managementului/implementării de proiecte finanțate din fonduri 
externe.  
 
Atribuţiile postului 
1. respectǎ prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
2. executǎ dispoziţii verbale şi/sau scrise ale directorului executiv al Direcţiei de 

Dezvoltare Regionalǎ și/sau ale conducerii Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. propune, întreţine şi monitorizează relaţiile de colaborare, înfrăţire şi parteneriat la 

nivel intern şi internaţional ale Consiliului Judeţean Galaţi cu diferite organisme din 
ţară şi străinătate; 

4. colaborează cu ministerele și cu organizațiile internaționale în care Consiliul Județean 
Galaţi este membru pentru elaborarea de politici sau programe de cooperare 
teritorială; 

5. organizează și/sau participă la diferite activităţi derulate de organizaţiile naţionale şi 
internaţionale la care Consiliul Judeţean Galaţi este membru; 

6. monitorizează, susţine şi dezvoltă activitatea Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul 

Asociației de Cooperare Transfrontalieră ”Dunărea de Jos” și a Fundației Medicale 

Universitare ”Dunărea de Jos” Galați 

Aprobă, 
 

Preşedinte, 
Costel FOTEA 



7. organizează și/sau participă la simpozioane, conferinţe, vizite şi mese rotunde 
specifice domeniului său de activitate; 

8. organizează și/sau participă la întâlnirile reprezentanților Consiliului Județean Galaţi 

cu delegațiile din alte țări sau cu reprezentanții misiunilor diplomatice; 

9. realizează și gestionează baza de date privind relațiile de cooperare și înfrățire 

existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Galați;  
10. identifică programe de finanțare, elaborează și implementează proiecte specifice 

domeniului de activitate în care județul Galați este aplicant și/sau partener; 

11.  promovează  județul Galați în țară și în străinătate; 
12.  colaborează cu structuri de specialitate în scopul realizării materialelor de promovare 

și participă la campanii de informare și promovare ale Consiliului Județean Galați și 
județului Galați; 

13. colaborează cu instituții naționale, cu structuri internaționale care prezintă interes 
pentru domeniul său de activitate; 

14. colaborează cu compartimentele funcționale din aparatul de specialitate și cu instituții 
aflate în subordinea/sub autoritatea Consiliului Județean Galaţi în vederea bunei 

desfășurări a activității proprii; 

15.  exercită și alte atribuții, execută și alte lucrări și acțiuni din domeniul său de 

specialitate, stabilite de Președinte, necesare pentru organizarea executării și 

executarea în concret a dispozițiilor actelor normative. 
 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
1. Denumire: consilier 
2. Clasa: I 
3. Gradul profesional: principal 
4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani 
 
Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice:         
- subordonat faţă de: directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare Regionalǎ şi 
conducerea Consiliului Judeţean Galaţi; 
- superior pentru: nu este cazul; 
b) Relaţii funcţionale: cu toţi angajaţii din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională precum 
şi din celelalte direcţii şi servicii din aparatul de specialitate şi din instituţiile aflate sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) Relaţii de control: pentru realizarea atribuţiilor de serviciu; 
d) Relaţii de reprezentare: potrivit dispoziţiilor conducerii. 
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice: delegate conform dispoziţiilor conducerii Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
b) cu organizaţii internaţionale: delegate conform dispoziţiilor conducerii Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
c) cu persoane juridice private: delegate conform dispoziţiilor conducerii Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
3. Limite de competenţă: conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, directorului executiv al Direcţiei 
de Dezvoltare Regionalǎ şi conducerii Consiliului Judeţean Galaţi. 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: în cazul efectuării concediului anual de odihnă, a 
deplasărilor în ţară şi străinătate care depăşesc trei zile sau în caz de incapacitate 
temporară de muncă, atribuţiile sunt preluate de un funcţionar public desemnat de 
directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare Regională. 



 
 
Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele:  
2. Funcţia publică de conducere: Director executiv 
3. Semnătura: 
4. Data întocmirii:  
 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele:  
2. Semnătura:  
3. Data:  
 
Contrasemnează: 
1. Numele şi prenumele:  

2. Funcţia: Vicepreședinte 
3. Semnătura:  
4. Data:  
 
 


