Data afișării 19.11.2019 ora 12:00

EXAMEN PROMOVARE
19 DECEMBRIE 2019
Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila anunţă organizarea
examenului de promovare în gradul superior celui deținut pentru următoarele funcții publice :

Nr. Denumire
Crt Funcție

Grad
refesional
deținut

Compartiment

Gradul
profesional
pentru care se
organizează
examenul
Principal

1

Inspector

Asistent

SERVICIUL ALOCATII FAMILIALE

2

Inspector

Asistent

SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA ŞI
PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Principal

3

Inspector

Asistent

SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI ANCHETE SOCIALE ÎN
VEDEREA ACORDĂRII DE VENIT MINIM
GARANTAT

Principal

4

Consilier
achiziții
publice

Asistent

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Principal

Proba scrisă se va desfăşura în data de 19 decembrie 2019, ora 10:00 Centrul Comunitar "Bunici
și nepoți", strada Anghel Saligny nr. 17, iar interviul se va desfașura în maxim 5 zile lucrătoare
de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la examen se vor depune la registratura instituţiei din B-dul Alexandru Ioan
Cuza, nr. 134, în perioada 18.11.2019 – 09.12.2019, inclusiv.
Conform art. 479 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind Codul administrativ
pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul
public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:
a)copie act de identitate
b)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de biroul de resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
d)formularul de înscriere de la Biroul Resurse Umane

BIBLIOGRAFIE examen de promovare în grad profesional – Compartiment achiziții publice
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;- partea VI – titlul II –Statutul Functionarilor
publici, cu modificarile și completările ulterioare
2. Constituția României republicată.
3. Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare .
4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE examen de promovare în grad profesional - SERVICIUL ALOCAȚII FAMILIALE
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;- partea VI – titlul II –Statutul Functionarilor
publici, cu modificarile și completările ulterioare
2. Constituția României republicată.
3. HOTĂRÂREA
Nr. 577 / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru
reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificarile
și completările ulterioare.
4. LEGEA Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru
copii, cu modificarile și completările ulterioare.
5. ORDINUL
Nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi
monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află
la muncă în străinătate.
6. HOTĂRÂREA
Nr. 75 / 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling.
BIBLIOGRAFIE examen de promovare în grad profesional - SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA ŞI
PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;- partea VI – titlul II –Statutul Functionarilor
publici, cu modificarile și completările ulterioare.
2. Constituția României republicată.
3. HOTĂRÂRE
Nr. 691 / 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care
aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea
dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de
asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
4. ORDINUL Nr. 219 / 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în
străinătate
5. LEGE Nr. 272 / 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
cu modificarile și completările ulterioare.
6. HOTĂRÂREA
Nr. 75 / 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling.
BIBLIOGRAFIE examen de promovare în grad profesional - Serviciului Evidenta si Anchete
Sociale in vederea Acordarii de Venit minim Garantat

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;- partea VI – titlul II –Statutul Functionarilor
publici, cu modificarile și completările ulterioare.
2. Constituția României republicată.
3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
4.Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile și
completările ulterioare.
5. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

