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                                                   A N U N Ț 
 
 
 Primăria Municipiului Brăila organizează examen de promovare în gradul imediat superior, 
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în data de 
18.10.2022. 
 Examenul se va susține conform art. 41^1, art. 44, art. 45 din H.G.R. nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice.     
     Examenul constă în  susţinerea unei probe scrise, stabilite de comisia de examinare, în data de 
18.10.2022, începând cu orele 1200, și a unei probe de interviu care se va suține în maxim 4 zile 
lucrătoare de la suținerea probei scrise, la sediul instituției din Piața Independenței nr. 1, Brăila.  
 În perioada   03.10.2022 – 14.10.2022, persoanele interesate, vor depune cerere de înscriere 
la examenul de promovare, la care vor atașa rapoartele de evaluare anuale din ultimii 3 ani. 
 

Bibliografie: 
1. Constituția României; 
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea 544/2001privind liberul acces la informațiile de interes public ; 
5. O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 
6. OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură; 
7. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
8. Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și desfășurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului- cadru de organizare și desfășurare a 
evaluării managementului , a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum și a modelului- cadru al contractului de management. 
 
 
 
                                                           
                                            


