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PRIMARIA BREAZA

ANUNT
In cadrul Primariei orasului Breaza, se va

orga.niza examenul

de in grad

profesional.
.
'Functii pe care'vor promova funotionarii
1 functie publica de consilier, grad profesional principal
Fentru a participa se cer urmatoarele conditii:
a) sE aib6 oelpufin 3 ani vechime in gradul profesionalal func]iei publice
din care promoveaza
b) sd fi oblinut un num6r minim de credite prin participarea Ia programe de

publici':

:

sau vizite de studiu, in 'condiJiile legii Sau s6

fi

urmat o formd

de

perfeclionare profesionald cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3
ani
c) sd fi oblinut cel pu{in calificativul ,,bine" la evaluarea performantelor
individuale in ultimii2 ani de activitate;
d) sI nu aib6 o sanc{iune disciplinard neradiatd in conditiile OUG 5712019

de'activitate;

:

ora 16 - proba scrisa
18.12.2020 ora 14 - proba de interviu
Dosarele vor fi depuse in perioada 16.ll.2O2O 07.12.2020.
Bibliografie pentru toti participanti
1. OUG 57 din 21 iunie 2019- privind Codul administrativ
| 6,.12.2020

-

- Partea VI -

2. Legea 272 din 2l iunie 2004 - privind proteclia si promovarea
drepturilor copilului.
3. Lege 248 di;28 octombrie 2015- privind stimulare a participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familiile defavoizate,
4. HG,691 din t9 august
pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parintii
plecati la munca in strainatate si: a serviciilor de care acestia pot
beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind

2015

copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modului standard

5.

al documentelor elaborate de catre acestea.
Legea 61 din 22 septembrie 1993 privind alocatia de stat pentru
copii.

-

Dosarul pentru examenul de promovare in grad profesional contine in mod
obligatoriu
a) Formutar de inscriere la examenul de promovare
b) adeverinta eliberata de compartimentul Resurse Umane in vederea
atestarii vechimii in gradul profesional din care promoyeaza
e) copia raportului de evaluare a performantelor individuale din ultimii 2 ani
de activitate;
d) dovada participarii la un program de perfectionare

.

pnruAnn

,

6.\
l.r'
E
QC,

Responsabil
Schebesch

Elena
Gab,riela

I6. t 1.20

