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ANUNŢ 

 
 Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează la sediul precizat 
mai sus, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie 
vacantă. 

1. Denumirea postului şi a compartimentului de muncă: inspector de specialitate, grad 
profesional I- 1 post vacant la Serviciul drumuri şi poduri, Direcţia Tehnică 

1.2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
2. Concursul se desfășoară în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1.336 din 28 

octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 
3. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
 
3.1. Nivelul studiilor: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, într-una dintre următoarele: 
Domeniul 
fundamen-

tal 
(DFI) 

Ramura de 
știință (RSI) 

Domeniul de 
studii 

universitare 
(DSU) 

Domeniul de 
licență (DL) 

Specializarea (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Științe 
inginerești 

 
 
 
 
Inginerie 
civilă 

 
 
 
 
Inginerie 
civilă și 
instalații 

 
 
 
 
Inginerie 
civilă 

Construcții civile, industriale și agricole 
Căi ferate, drumuri și poduri 
Construcții și fortificații 
Amenajări și construcții hidrotehnice 
Construcții miniere 
Construcții pentru sisteme de 
alimentări cu apă și canalizări 
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare 
rurală 
Inginerie Civilă 
Inginerie urbană și dezvoltare 
regională 
Infrastructura transporturilor 
metropolitane 
Drumuri poduri și infrastructuri militare 

 
 
 
 
Inginerie 
mecanică, 
mecatronică, 
inginerie 
industrială și 
management 

Inginerie 
mecanică 

Inginerie 
mecanică 

Sisteme și echipamente termice 
Mașini și sisteme hidraulice și 
pneumatice 
Mașini și echipamente miniere 
Inginerie mecanică 
Utilaje petroliere și petrochimice 
Utilaje pentru transportul și depozitarea 
hidrocarburilor 
Echipamente pentru procese 
industriale 
Utilaje tehnologice pentru construcții 
Ingineria și managementul resurselor 
tehnologice în construcții  
Vehicule pentru transportul feroviar 
Instalații și echipamente portuare și 
marine 
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3.2. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani; 
  
4. Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante/temporar vacante: 
   a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui 

stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene 
și domiciliul în România; 

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
  c) are capacitate de muncă și capacitate deplină de exercițiu; 
  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii 

naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de 
fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată 
la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului 
de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 
ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

  h) nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019: trafic de 
persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, de folosire a unui minor în scop de 
cerşetorie,de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, de folosire a prostituţiei infantile, viol, 
agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în 
scopuri sexuale, hărţuire sexuală, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, 
ultraj contra bunelor moravuri sau incest; 

       i) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de 
neconcurenţă. 

     
  5. Probele/etapele de concurs: etapa selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi probă 

interviu. 
   
  6. Locul, data şi ora desfăşurării probelor: 
  - sediul Consiliului Judeţean Galaţi, str. Eroilor nr. 7, Galaţi 
  

7. Bibliografia și tematica concurs 
  

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
Cu tematica Administraţia publică locală (Partea a III- a) Titlul V - Autorităţile administraţiei 
publice locale; Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Partea a VI-a);  
Răspunderea administrativă (Partea a VII-a) reglementate de O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

 
2. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Cu tematica: Dispoziții generale (integral) și Recepția la terminarea lucrărilor (integral) 
reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

3. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
Cu tematica: Dispoziții generale (art. 5, art. 7); Sistemul calităţii în construcţii (art. 8, art. 9, 
art. 13, art. 17, art. 18); Obligaţii şi răspunderi: 
Obligaţii şi răspunderii ale investitorilor; Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor; Obligaţii şi 
răspunderi ale executanţilor; Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, 
ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi; Obligaţii şi răspunderi 
ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor, reglementate de Legea nr. 10/1995, 
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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4. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Cu tematica: Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice: Secţiunea a 3-a Studiul de fezabilitate (integral); 
Secţiunea a 4-a Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (integral); 
 și METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului 
pe obiect – Structura devizului general (integral) reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Cu tematica: Autorizarea executării lucrărilor de construcții (integral) reglementate de Legea 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

 
Cu tematica: Dispoziţii generale, Administrarea drumurilor, Dobândirea sau folosirea unor 
terenuri și Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii de administrare a drumurilor 
reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

7.  Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi 
punere în operă a mixturilor asfaltice. Indicativ AND 605/2016 

 
Cu tematica: Materiale (Condiții tehnice) și Proiectarea mixturilor asfaltice (Condiții tehnice) 
reglementate de Normativul privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de 
proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice. Indicativ AND 605/2016. 
 

8. Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice. Indicativ AND 554/2002 
 
Cu tematica: Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreținere și reparații curente la 
drumurile publice reglementate de Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor 
publice. Indicativ AND 554/2002. 
 

9.  Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice. Indicativ AND 525/2013 
 
Cu tematica: Cauze care produc înzăpezirea drumurilor şi a lunecuşului în perioada 
friguroasă şi mijloacele de apărare folosite împotriva înzăpezirilor, lunecuşului, avalanşelor 
de zăpadă şi degradării drumurilor în perioada de dezgheţ; Organizarea intervențiilor pe timp 
de iarnă; Măsuri privind asigurarea circulației rutiere în timpul iernii și Conducerea şi 
coordonarea acţiunilor de intervenţie, sistemul de informare privind starea drumurilor pe timp 
de iarnă reglementate de Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor 
publice. Indicativ AND 525/2013. 
  
8. Calendarul de desfăşurare al concursului: 
 

 data limită pentru selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor: 13.02.2023; 
 data limita pentru depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor: 14.02.2023; 
 dată rezolvare contestaţii şi afişare rezultate la contestaţii selecţia dosarelor: 15.02.2023; 
 data pentru desfăşurarea probei scrise şi afişarea rezultatelor: 22.02.2023, ora 10.00 la sediul 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
 data limita pentru depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 23.02.2023;  
 data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor: 

24.02.2023; 
 data pentru desfăşurarea interviului și afișarea rezultatelor: 27.02.2023 începând cu ora 10.00 

la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 data limită pentru depunerea contestaţiilor la interviu: 28.02.2023; 
 data limită pentru rezolvarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor: 01.03.2023; 
 data limită pentru afişarea rezultatului final: 02.03.2023. 

 
 Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afişate la sediu (str. Eroilor, nr. 7) și pe pagina de 

internet www.cjgalati.ro.  
 
9. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 10.02.2023, ora 13.00 la 

sediul Consiliului Judeţean  Galaţi, şi vor conţine următoarele documente: 
    a) formular de înscriere la concurs; 
 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

aflate în termen de valabilitate; 
 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea 

de nume, după caz; 
 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului, respectiv copie document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe 
calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate /alte documente, atestate valabile); 

 e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

 f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
 g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 

către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului; 

 h) certificatul de integritate comportamentală; 
    i) curriculum vitae, model comun european. 
 (2) Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al 

adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.cjgalati.ro, împreună cu anunțul de 
concurs. 

 (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru 
candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea 
de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 
condiţiile legii. 

 (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de 
încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, 
care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs. 

 (5) Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.  

       În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres 
la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea 
sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului 
de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.  

         În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs 
preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea 
certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau 
instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

  (6) Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau 
instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii. 

  (7) Dosarele de concurs se verifică la Serviciul de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii și se depun la registratura instituției sau pot fi 
transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în 
termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs. 

 (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul 
de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de 
e-mail comunicată de către aceştia.Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul de gestiune 
al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii cu documentele prevăzute 
la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, 
dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de angajare. Documentele prevăzute la literele a), f)-i), se depun în 
original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, 
conform calendarului de desfăşurare al concursului. 

http://www.cjgalati.ro/
http://www.cjgalati.ro/
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 (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum 
maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 

 (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea 
candidatului. 

 (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, 
propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

 
Informaţii privind documentele necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul 

detaliat al concursului, formularele de înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii 
suplimentare, se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) 
– secţiunea „Despre instituţie - Carieră” şi la Serviciul de management al resurselor umane, sănătate 
şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502)”.  

 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E , 

 
Costel Fotea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantinescu Iuliana                                                                                                                                            

    1 ex./20.01.2023 


