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        Nr. 4839  din 21.03.2023 
 

ANUNŢ 
 

         Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20,  organizează examen  
în vederea  promovării din grad profesional ll în grad profesional l pentru un funcţionar contractual din 
cadrul Serviciului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Privat. 
        Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Consiliului Judeţean Tulcea, 
în data de 10.04.2023, ora 10,00 – proba scrisă, data interviului va fi anunţată odată  cu rezultatele la 
proba scrisă. 

 
       Condiţiile în vederea înscrierii la examenul de promovare în grad profesional celui deţinut  sunt 
prevăzute la art.72  alin . 2 din H.G nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. 
      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 de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime 
de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut. 
      Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de zece zile lucrătoare  ( 21.03.2023 – 
03.04.2023) de la data afişării anunţului privind organizarea  examenului de promovare în grad 
profesional  superior celui deţinut  la Serviciul  Resurse Umane, Salarizare, Evidenţă   Funcţii Publice 
din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, cam.507 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 72 alin.3   din H.G nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. 
    a) cerere de înscriere; 
    b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională 
din care promovează; 
    c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în 
activitate. 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

în vederea  promovării din grad profesional ll  în grad profesional l pentru un funcţionar contractual din 
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  1.   Legea nr. 319/2006 a securității în muncă, cu modificările şi  
        completările ulterioare; 
  2.   H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de 
      aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006; 
 3.  Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă - republicată   
 4. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
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