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A N U N Ț 
Municipiul Brad – Primăria organizează examen în vederea promovării în grad profesional imediat 

superior a doamnei Cristea Anamaria-Cristina, inspector de specialitate, grad profesional debutant, în cadrul 

Compartimentului Beneficii și Aplicarea programelor sociale europene pentru persoane dezavantajate – 

POAD - Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile  H.G. 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, actualizată, 

precum și prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, al instituțiilor 

și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, regulament înregistrat sub 

nr. 10884/2018 și aprobat de Primarul Municipiului Brad. 

Examenul va fi organizat în data de 17.02.2020, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Brad din 

Brad, str.Independenței, nr. 2, jud.Hunedoara.  

 

            Modalitatea de desfășurare a examenului:  

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise, stabilită de comisia de examinare. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte. 

Rezultatul examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a 

acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 

   Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de 

la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

   Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea scrisă, iar rezultatul final se afişează la 

sediul instituţiei publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

 

Bibliografia propusă: 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. 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, actualizată; 

- O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Afișat astăzi, 3 februarie 2020 
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