
                           Nr. 6258/20.06.2022 

 

 

A N U N Ț  

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției 

publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului monitorizarea 

serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – Compartimentul afaceri europene, relația cu 

societatea civilă și servicii de utilități publice – 20.07.2022 (proba scrisă) 

 

 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituţia Prefectului – judeţului Galaţi, 

organizează la sediul instituției din municipiul Galați, str. Domnească nr. 56, concurs de recrutare pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – 

Compartimentul afaceri europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice – 20.07.2022 (proba scrisă).  

 

Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă, 8h/zi, respectiv 40 ore/săptămână. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

1. proba scrisă în data de 20 iulie 2022, ora 10.00; 

2. proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei 

candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

 Condiții de participare la concurs 

Condiții generale: 

Conform art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;   

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;   

- are capacitate deplină de exerciţiu;   

- este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face 

pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;   

- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 

publice;   

- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;   

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie 

sau dezincriminarea faptei;   

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;   

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 3 ani;   

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică.   



Condiţiile specifice 

a) studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

domeniile de licență: științe economice, științe juridice, științe administrative sau în domeniul 

fundamental științe inginerești; 

b)     necesitatea obţinerii ulterioare a autorizaţiei de acces la informaţiile clasificate nivel  “secret de serviciu”, 

pentru candidatul declarat admis şi numit în funcţie; 

c)    minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Prefectului – județul Galați, cam. 23, str. 

Domnească nr. 56 sau pe fax: 0236/417218, e-mail: ipgl@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului, respectiv în perioada 20.06.2022 – 11.07.2022 (inclusiv) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2018 cu modificările și completările următoare, respectiv:  

a) formularul de înscriere care poate fi găsit accesând https://gl.prefectura.mai.gov.ro/despre-

noi/organigrama/cariera/; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru 

exercitarea profesiei; 

 f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 g) cazierul judiciar. 

!!! Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Instituţiei Prefectului – judeţului Galaţi, Compartiment resurse umane și 

salarizare și la secretarul comisiei de concurs, consilier Ghiorghi Daniela, nr. telefon 0236.462.739 int. 29035, e-mail 

daniela.ghiorghi@prefecturagalati.ro. 

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică – Compartimentul afaceri 

europene, relația cu societatea civilă și servicii de utilități publice – 20.07.2022 (proba scrisă). 

 

a) susţinerea acţiunilor desfăşurate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale, precum şi de către  autorităţile administraţiei publice locale, în domeniul afacerilor 

europene; 

b) participarea la implementarea ȋn judeţ a proiectelor şi programelor cu finanţare externă nerambursabilă, 

desfăşurate la nivel naţional, ȋn care instituţia este organizaţie parteneră; 

c) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate cu atribuţii 

stabilite prin legislaţia specifică, precum şi cu structurile ministeriale care gestionează finanţările externe 

nerambursabile, pe parcursul implementării proiectelor ce se derulează la nivel naţional; 

d) iniţierea, întocmirea şi implementarea de proiecte cu finanţare externã în cadrul programelor în care instituţia 

prefectului este eligibilã; 

e) monitorizarea mãsurilor şi acţiunilor întreprinse la nivel judeţean, corespunzãtoare angajamentelor asumate 

de Romania în domeniul afacerilor europene; 

f) diseminarea informaţiilor privind fondurile europene, finanţãrile alocate prin programe guvernamentale sau 

alte granturi către unităţile administrativ-teritoriale; 
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g) participarea la monitorizarea obstacolelor ȋn calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a 

persoanelor, identificate ȋn actele normative adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale şi a 

calendarului de eliminare a acestor obstacole; 

h) desfăşurarea de activităţi menite să faciliteze cunoaşterea, de către autorităţile administraţiei publice locale şi 

de către cetăţeni, a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi alte organisme 

internaţionale; 

i) identificarea, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi la solicitarea acestora, a necesităţilor existente 

şi susţinerea atragerii în acest sens de fonduri europene; 

j) monitorizarea evoluţiei fondurilor nerambursabile atrase la nivelul judeţului prin actualizarea anualã a bazei 

de date privitoare la proiecte aflate în derulare / încheiate; 

k) desfăşurarea de activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale, 

serviciile publice deconcentrate şi  de către cetăţeni, a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea 

Europeană şi de alte organisme internaţionale; 

l) conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu şi /sau cu alte instituţii direct interesate în vederea 

elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a 

iniţierii, prin ministerul care coordonează instituţia prefectului, a unor proiecte de acte normative; 

m) întocmirea şi gestionarea situaţiei privind asigurarea serviciilor de utilitate publicã la nivelul unitãţilor 

administrativ-teritoriale; 

n) sprijinirea reprezentanţilor societãţii civile din judeţ, la cerere, în acţiunile ce vizează promovarea drepturilor 

omului, accesarea programelor de finanţare, implementarea proiectelor; 

o) monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale, prin solicitarea trimestrială de informări ȋn acest sens.  

p) asigură monitorizarea următoarelor servicii publice deconcentrate: 

• Direcţia Judeţeană pentru Cultură; 

• Direcţia Judeţeană de Sport;  

• Direcția Județeană pentru Familie și Tineret. 

 

I. Bibliografia  pentru  concurs: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I al părţii a IV-a - Prefectul şi subprefectul, Titlurile I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific 

privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și 

reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul 

renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

 

II. Tematica pentru concurs: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Prefectul şi subprefectul – Titlul I al părţii a IV-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



3. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

4. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici  – Titlurile I şi II ale părţii 

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

5. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi soluţionarea sesizărilor şi 

reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex – Capitolele II şi VI ale Legii nr.202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național 

de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, 

componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 

operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

 

 

 

 

 

Secretar comisie concurs, 

Ghiorghi Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afișat în data de 20.06.2022, la sediul și pe pagina de internet a Instituției Prefectului – județul Galați 


