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ANUNȚ 

 
        Consiliul Județean Brașov organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, pentru un funcționar public de execuție numit în funcția publică de execuție de 

consilier, nivel studii S, gradul profesional asistent la Serviciul Resurse Umane, Strategii de 

Informatizare, în funcția publică de execuție de consilier, nivel studii S, gradul profesional principal, la 

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.   

Examenul de promovare se va organiza la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, B-dul 

Eroilor nr.5, jud. Brașov și va consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor,  proba scrisă şi interviul.  

 

  Condiţii de desfăşurare a concursului: 

 

-Dosarul de înscriere se poate depune în termen de 20 de zile de la data afișării la sediul Consiliului 

Judeţean Braşov și publicării anunțului pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Braşov, respectiv de la 

data de 27.10.2022 până la data de 16.11.2022, ora 16,00, la secretarul comisiei de concurs (camera 7) din 

cadrul Consiliului Județean Brașov cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr.5, jud. Braşov. 

-Proba scrisă se va desfăşura în data de 28.11.2022, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean  Braşov din 

Brașov, B-dul Eroilor nr.5, jud. Braşov.         

-Interviul se va susține în condițiile legii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise, iar data și ora va fi comunicată ulterior la afişarea rezultatului la proba scrisă. 

Persoană de contact: 

Neamțu Paula - Alexandrina, consilier superior, Serviciul Resurse Umane Strategii de  Informatizare, 

telefon: 0268–410777, interior: 438, email: paula.neamtu@cjbrasov.ro, fax:  0268-475576; 

 

Condiţii de promovare 

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 479 

alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale 

individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

 

Pentru înscrierea la examenul de promovare, candidatul – funcționar public, va depune 

următoarele documente: 

 

• formularul de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior 

celui deținut; 

• adeverinţa eliberată de Serviciul de Resurse Umane, Strategii de Informatizare din care să rezulte 

vechimea în gradul profesional din care se promovează; 

• rapoartele de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; (copii xerox) 
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• adeverinţa eliberată de Serviciul de Resurse Umane, Strategii de Informatizare privind situaţia 

disciplinară a funcţionarului public. 

 

    Bibliografia   

 

1. Constituția României, republicată; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

3. O.G. 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. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările  şi  completările  ulterioare; 

6. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările și completările ulterioare. 

   Tematica 

 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

-  Partea a-III,-a Administrația publică locală ; 

- Partea a-VI-a, Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

-  Partea a-VII a – Răspunderea administrativă. 

2. Constituția României, republicată: 

 - Titlul I Principii generale art. 1 – art. 14; 

 - Titlul II Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale art. 15 – art. 60;  

 - Titlul III Autorităţile publice. Capitolul V Secţiunea 2 - Administraţia publică locală.  

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - Capitolul II Dispoziţii speciale. Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de 

angajare şi profesie art. 6 – art. 25. 

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

modificările şi completările ulterioare: 

 - Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, în domeniul 

muncii art. 7 – art. 13; 

 - Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la 

cultură şi la informare art. 14 – art. 20. 

5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările  şi  completările  ulterioare 

- Capitolul I Încheierea contractului individual de muncă; 

- Capitolul II Executarea contractului individual de muncă; 

- Capitolul III Modificarea contractului individual de muncă. 

6. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările și completările ulterioare: 

-art.6, art.7, art.10, art.19 și art.20. 

 

 

 

Secretarul comisiei, 

 

 

 

 

            Publicat astăzi 27.10.2022, ora 10,30                                             


