
 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 

ORGANIZEAZA 

       in  data de 19 AUGUST 2020 

 

EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT 

SUPERIOR CELUI DETINUT 

 

a salariatului, personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

Braila care indeplineste conditiile prevazute de  art.43 alin.3 din Hotararea nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a ctriteriilor de promovare 

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar platit din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare.  

 

Conditia de participare la examenul de promovare: 

  -Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare, candidatul trebuie 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. 

       

      Examenul de promovare va consta intr-o proba scrisa care va avea loc in data de 19 august 

2020, ora 10.00, la sediul Consiliului Judetean Braila.  

      Dosarele  se vor depune in perioada 05 - 11 august 2020, ora 16.30 la sediul Consiliului 

Judetean Braila – Biroul Resurse Umane, Salarizare. 

 

DOSARUL DE  EXAMEN VA CUPRINDE URMATOARELE : 

• Formularul de inscriere; 

• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 3 ani în care salariatul s-a aflat în activitate. 

 
Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare in grad este 

urmatorea: 

1 post inspector de specialitate, grad profesional I  

la Serviciul Administrativ – Compartimentul Administrativ din cadrul  

Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 



 

 

 

Bibliografie : 

1.Constitutia Romaniei, republicata; 

2.O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Titlul V – Autoritatile Administratiei Publice Locale, CAP. VI Sectiunea 1 si Sectiunea a 2-

a, Capitolul VII Sectiunea  2-a; 

3.Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

5.Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare, CAP. I Dispozitii generale, CAP. II Obligatii privind apararea impotriva 

incendiilor – Sectiunea I – Obligatii generale, Sectiunea a 6-a obligatiile administratorului, 

conducatorul institutiei, utilizatorului si salariatului; 

7.Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, Salarizare, etaj 1, 

cam. 116 din cadrul Consiliului Judetean Braila, telefon :0239619600 int. 203 sau 209, e-

mail consiliu@cjbraila.ro. 

 


