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CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 

ORGANIZEAZA 

 
         In perioada  26 -28 iunie 2018 

 

CONCURSUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL  

IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT 

 

a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila care 
indeplinesc  cumulativ conditiile prevazute de  art.65 alin. 2  din Legea nr.188/1999, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
Conditiile de participare la concursul de promovare sunt: 

- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 

promoveaza; 

- sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii doi 

ani calendaristici cel putin calificativul “bine”; 

- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata. 
 
Proba scrisa va avea loc in data de 26 iunie 2018, ora 10.00 la sediul Consiliului Judetean 
Braila.  
Interviul va avea loc in data de 28 iunie 2018, ora 14.00 la sediul Consiliului Judetean Braila.  
 
Dosarele  se vor depune pana la data 11 iunie 2018, ora 16.30 la sediul Consiliului Judetean 
Braila – Biroul Resurse Umane, Salarizare. 
 
DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE URMATOARELE : 

• Adeverinta eliberata de Biroul Resurse Umane, Salarizare in vederea atestarii 

vechimii in gradul profesional din care se promoveaza ; 

• Copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii doi ani ; 

• Formularul de inscriere; 
 
   Functiile publice de executie pentru care se organizeaza concursul de promovare in grad 

sunt urmatoarele : 
 

• 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara – Compartimentul Administrarea 

Patrimoniului; 

 

 

Bibliografie necesara: 

 

1.Constitutia Romaniei, modificata; 
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
4.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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5.Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 
6.O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune; 
7.H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 
8.O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9.Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
10.Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996, republicata; 
11.Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
12.Legea nr132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice; 
13.Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

• 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Directiei 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara – Compartimentul Financiar 

Contabil; 

 

Bibliografie necesara: 

 

1.Constitutia Romaniei, modificata ; 
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
4.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
5.Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6.OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind 
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 
publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7.OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile; 
8.Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9.O.G. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
10.OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
11.Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
12.Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996, republicata; 
13.Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
14.Decret nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
15.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in 
legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
16.Legea nr132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice; 
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17.Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare; 
18.Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
19.Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

• 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios – Compartimentul Relatii Publice si 

Secretariat ATOP; 

 

Bibliografie necesara: 

 

1.Constitutia Romaniei, modificata ; 
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
4.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
6.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 
7.Legea nr.52/2003 privind trasparenta decizionala in administratia publica, republicata. 

 

• 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Resurse 

Umane, Salarizare; 
 

Bibliografie necesara: 

 
1.Constitutia Romaniei, modificata; 
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
4.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
5.H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6.Ordin nr.7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
functiilor publice. 
 

 
     ATRIBUTIILE 

I. functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal la 

Compartimentul Administrarea Patrimoniului din cadrul Directiei Administrare 

Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

 
1. Asigură înregistrarea şi distribuirea corespondenţei de la secretariatul Direcţiei 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara; 
2. Preia şi transmite apelurile primite prin intermediul centralei telefonice pentru Consiliul 

Judeţean; 
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3. Transmite şi primeşte fax-uri, iar pe cele primite le direcţionează către registratura 
generală; 

4. Transmite e-mailuri şi note telefonice consiliilor locale din judeţ, instituţiilor sau 
partenerilor cu care colaborează Consiliul Judeţean Brăila; 

5. Verifică zilnic corespondenţa primită prin intermediul poştei electronice din cadrul 
aplicaţiei intranet şi o repartizează potrivit rezoluţiei stabilite; 

6. Întocmeşte situaţii, rapoarte şi informaţii ale activităţii compartimentului şi direcţiei cu 
privire la relaţiile cu publicul instituţiei; 

7. Contribuie la arhivarea documentelor compartimentului şi direcţiei; 
8. Intermediază legătura cu direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean şi instituţiile 

subordonate, funcţie de necesităţi şi solicitări; 
9. Rezolva corespondenta cu privire la atributiunile functionale; 
10. Indruma si sprijina consiliile locale pe probleme de evidentiere corecta a bunurilor  

imobile ce alcatuiesc domeniul public si privat de interes local; 
11. Colaboreaza cu celelalte directii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judetean, precum si cu alte institutii pentru realizarea unor obiective 
comune; 

12. Participă la elaborarea/modificarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila şi  aplică întocmai prevederile  
acestora; 

13. Asigură continuitatea activităţii la nivelul structurii  în care îşi desfăşoară activitatea; 
14. Pentru activitatea pe care o desfaşoară, identifică şi analizează preliminar riscul 

identificat, prin definirea corectă a riscului şi analiza cauzelor sau a circumstanţelor 
care favorizează apariţia/repetarea riscului; 

15. Evaluează expunerea la risc bazată pe doi indicatori (probabilitatea sau posibilitatea 
materializării unui risc şi impactul riscului); 

16. Formulează o opinie/soluţie cu privire la măsurile care este necesar a fi luate pentru a 
controla riscurile identificate (acţiuni preventive/de rezervă recomandate); 

17. Completează formularul de alertă la risc ataşând la acesta documentaţia riscului pe care 
le va transmite Ofiţerului de risc de la nivelul la nivelul structurii in care isi desfasoara 
activitatea; 

18. Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila si ale Regulamentului de ordine interioara, 
nerespectarea acestora constituie abatere disciplinara atragand dupa sine sanctiuni 
disciplinare; 

19. Răspunde de legalitatea, corectitudinea şi respectarea termenelor activităţilor pe care le 
execută. 

 
II. functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu si 

Evidenta Bugetara 

 
1. Asigură, urmăreşte şi răspunde de evidenţa plăţilor pentru bunuri si servicii,  efectuate la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila pentru capitolele: 60.02 - 
,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si siguranta nationala’’ ,67.02. - ,,Intretinere gradini 
publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement –Sala Polivalenta’’ si 
încadrarea acestora în creditele bugetare aprobate în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 1792/2002 şi disponibilităţile aflate în conturi; 

2. Intocmeste propunerile de angajare, angajamentele bugetare, ordonantarile de plata, 
efectueaza platile si verifica documentele justificative pentru bunuri si servicii,  
efectuate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila pentru 
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capitolele: 60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si siguranta nationala’’ ,67.02. - 
,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement –Sala 
Polivalenta’’ ; 

3. Înregistrează şi contabilizează operaţiunile ce decurg din extrasele de cont de cheltuieli 
cu    bunuri si sevicii,  efectuate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Brăila pentru capitolele: 60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si 
siguranta nationala’’ ,67.02. - ,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement –Sala Polivalenta’’ ; 

4. Întocmeşte şi semnează notele contabile aferente  cheltuielilor cu bunuri si servicii,  
efectuate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila pentru 
capitolele:  60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si siguranta nationala’’ ,67.02. - 
,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement –Sala 
Polivalenta’’  în corelare cu execuţia bugetară; 

5. Înregistrează cronologic şi sistematic în contabilitate intrările de bunuri materiale 
(materiale consumabile, obiecte de inventar) pe bază de note de recepţie şi constatare de 
de diferenţe (NIR) pentru capitolele:  60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si 
siguranta nationala’’ ,67.02. - ,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agreement –Sala Polivalenta’’  ; 

6. Verifică lunar conturile de cheltuieli din balanţa sintetică cu detalierea cheltuielilor 
efective din execuţia bugetară si Registrul jurnal pentru contul 770.00.00 pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judetean Braila,  capitolele:  60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -
,,Ordine publica si siguranta nationala’’ ,67.02. - ,,Intretinere gradini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive si de agreement –Sala Polivalenta’’  ; 

7. Întocmeşte şi verifică  situaţia conturilor de creditori, furnizori, debitori cheltuieli cu  
bunuri si sevicii,  efectuate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Brăila pentru capitolele: 60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si siguranta 
nationala’’ ,67.02. - ,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agreement – Sala Polivalenta’’, urmărind fluctuaţiile acestora; 

8. Contabilizează şi urmăreşte evidenţa contului de garanţii participare licitaţii, garanţii 
contracte concesiune; 

9. Fundamentează proiectul de buget pentru cheltuielile de bunuri şi servicii pentru 
capitolele 60.02 - ,,Aparare’’, 61.02. -,,Ordine publica si siguranta nationala’’ ,67.02. - 
,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement –Sala 
Polivalenta’’; 

10. Centralizează şi analizează propunerile privind bugetul  capitolelor:  60.02 - ,,Aparare’’, 
61.02. -,,Ordine publica si siguranta nationala’’ ,67.02. - ,,Intretinere gradini publice, 
parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement –Sala Polivalenta’’; 

11. Verifica documentele justificative privind finantarea  cultelor din cadrul capitolului 
67.02 - ,,Cultura, recreere si religie”  si asigura evidenta contabila a cheltuielilor privind 
finantarea  cultelor; 

12. Întocmeşte deconturile de cheltuieli privind recuperarea sumelor plătite pentru utilităţile 
aferente spaţiilor date în folosinţă ţerţilor;  

13. Urmăreşte recuperarea sumelor plătite pentru utilităţi de la terţi şi procedează la 
reintregirea cheltuielilor întocmind angajamentele corespunzătoare;  

14. Intocmeste proiecte de dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean, proiecte de 
hotarari, referate si rapoarte de specialitate cu privire la activitatea Compartimentului; 

15. Asigură asistenţa de specialitate la solicitarea consiliilor locale şi a altor instituţii publice 
privind rezolvarea diferitelor probleme apărute în desfăşurarea exerciţiului financiar; 

16. Opereaza in sistemul de raportare national FOREXEBUG, operatiunile ce decurg din 
activitatea desfasurata; 

17. Asigură arhivarea documentelor financiare contabile din cadrul compartimentului; 
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18. Participă la elaborarea/modificarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila şi  aplică întocmai prevederile  acestora; 

19. Asigură continuitatea activităţii la nivelul structurii  în care îşi desfăşoară activitatea; 
20. Pentru activitatea pe care o desfaşoară, identifică şi analizează preliminar riscul 

identificat, prin definirea corectă a riscului şi analiza cauzelor sau a circumstanţelor care 
favorizează apariţia/repetarea riscului; 

21. Evaluează expunerea la risc bazată pe doi indicatori (probabilitatea sau posibilitatea 
materializării unui risc şi impactul riscului); 

22. Formulează o opinie/soluţie cu privire la măsurile care este necesar a fi luate pentru a 
controla riscurile identificate (acţiuni preventive/de rezervă recomandate); 

23. Completează formularul de alertă la risc ataşând la acesta documentaţia riscului pe care 
le va transmite Ofiţerului de risc de la nivelul la nivelul structurii in care isi desfasoara 
activitatea; 

24. Respecta prevederile Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila si ale Regulamentului de ordine interioara, 
nerespectarea acestora constituie abatere disciplinara atragand dupa sine sanctiuni 
disciplinare; 

25. Răspunde de legalitatea, corectitudinea şi respectarea termenelor activităţilor pe care le 
execută. 

26. Asigura intocmirea,circulatia si pastrarea documentelor financiar-contabile care stau la 
baza operatiunilor financiar-contabile. 

 

III. functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Relatii Publice si Secretariat ATOP din cadrul Directiei Administratie 

Publica, Contencios 

 
1. Primeste, inregistreaza si solutioneaza petitiile.  
2. Expediaza raspunsurile catre petitionari. 
3. Inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate in functie de 

obiectul acestora cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului. 
4. Primeste informatiile de la compartimentele de specialitate si formuleaza raspunsurile 

in termen. 
5. Asigura clasarea si arhivarea petitiilor. 
6. Intocmeste Referate de prelungire a termenului de solutionare a petitiilor, in cazul in 

care activitatea de colectare a informatiilor pentru formularea raspunsului depaseste 
termenul initial ; informeaza petentii cu privire la acest lucru in termenul initial. 

7. Verifică în teren şi face propuneri în legătură cu problemele ridicate de cetăţeni în 
petiţii, care îi sunt date spre cercetare şi rezolvare. 

8. Întocmeşte informări şi rapoarte privitoare la activitatea de solutionare a petiţiilor. 
9. Primeste si inregistreaza electronic si scriptic, intr-un registru special, solicitarile si 

raspunsurile privind accesul la informatiile de interes public. 
10. Centralizeaza toate informatiile furnizate de Primariile din judet si de institutiile 

subordonate Consiliului Judetean Braila, pentru solutionarea cererilor de informatii de 
interes public. 

11. Asigura accesul la informatiile de interes public din cadrul institutiei prin afisarea, 
publicarea in mijloacele de informare in masa si publicatii proprii, precum si in pagina 
de internet. 

12. Contribuie direct la punerea în aplicare a programului de măsuri pe termen scurt, 
mediu si lung pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul stabilit 
la nivelul institutiei, în conformitate cu prevederile art. I, II, III din programul de 
masuri anexa la HGR Nr. 1723/2004, asigurand : 
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a) afisarea modelelor de formulare tipizate necesare in rezolvarea unor solicitari 
ale cetatenilor ; 

b) afisarea programelor de audiente cu publicul al persoanelor cu functii de 
conducere ; 

c) facilitarea adresarii in scris si mediatizarea adresei de email pentru transmiterea 
solicitarilor; 

d) preluarea oricarui tip de solicitare de competenta autoritatii publice si 
transmiterea acesteia spre solutionare compartimentelor de specialitate. 

13. Intocmeste Raportul anual de activitate privind accesul la informatiile de interes public 
in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 din Legea 544/2001. 

14. Elaboreaza anual Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 priivind 
liberul acces la informatiile de interes public. 

15. Formuleaza raspunsuri în termenele legale la solicitările informaţiilor de interes 
public. 

16. Colecteaza, prelucreaza, analizeaza si sintetizeaza informatiile pentru formularea 
raspunsului catre petenti. 

17. Transmite raspunsurile formulate la petitii si cereri de informatii de interes public prin 
fax si pe adresele de e-mail. 

18. Asigura actualizarea listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate 
de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public ; 

19. Asigura actualizarea buletinului informativ, creat in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 544/2001, de pe pagina de internet a Consiliului Judetean Braila. 

20. Asigură comunicarea şi publicarea în mass-media a tuturor informaţiilor publice ce 
privesc desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Brăila.  

21. Primeste toate anunturile din institutie si elaboreaza comanda de publicare a acestora 
in ziare cotidiene locale si nationale. 

22. Solutioneaza si formuleaza raspunsuri la toate documentele repartizate, prin rezolutie, 
de catre directorul executiv si directorul executiv adjunct ai directiei. 

23. Comunica oral si eficient cu petentii, oferind indrumari pentru depunerea petitiilor la 
registratura institutiilor in ale caror arii de competenta intra solutionarea lor. 

24. Participa la elaborarea/modificarea procedurilor de sistem elaborate la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si  aplica intocmai prevederile  
acestora. 

25. Participa la elaborarea/modificarea procedurilor operationale elaborate la nivelul 
structurii in care isi desfasoara activitatea si  aplica intocmai prevederile  acestora. 

26. Asigura continuitatea activitatii la nivelul structurii  in care isi desfasoara activitatea; 
27. Pentru activitatea pe care o desfasoara, identifica si analizează preliminar riscul 

identificat, prin definirea corectă a riscului şi analiza cauzelor sau a circumstanţelor 
care favorizează apariţia/repetarea riscului. 

28. Evaluează expunerea la risc bazată pe doi indicatori (probabilitatea sau posibilitatea 
materializării unui risc şi impactul riscului). 

29. Formulează o opinie/soluţie cu privire la măsurile care este necesar a fi luate pentru a 
controla riscurile identificate (acţiuni preventive/de rezervă recomandate). 

30. Completează formularul de alertă la risc ataşând la acesta documentaţia riscului pe 
care le va transmite Ofiţerului de risc de la nivelul la nivelul structurii in care isi 
desfasoara activitatea. 

31. Respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila si ale Regulamentului de ordine interioara; 

32. Raspunde de legalitatea, corectitudinea si respectarea termenelor activitatilor pe care le 
executa. 

33. Asigura legatura permanenta a cetatenilor cu autoritatea publica locala. 
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34. Propune solutii pentru imbunatatirea activitatii compartimentului. 
35. Formuleaza propuneri pentru eficientizarea activitatii de relatii publice a Consiliului 

Judetean Braila. 
36. Mentine si transmite un standard de profesionalism in relatiile publice. 
37. Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele din exterior, cu 

care vine in contact in cadrul institutiei. 
38. Elaboreaza instrumente de cunoastere a perceptiei cetatenilor asupra serviciilor publice 

prestate de Consiliul Judetean Braila. 
 

 

IV. functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul 

Resurse Umane, Salarizare 

 
1. Asigura secretariatul  comisiei de concurs/de solutionare a contestatiilor pentru 

concursurile organizate in vederea recrutarii/promovarii functionarilor publici si a 
personalului contractual; 

2. Elaboreaza Planul anual de perfectionare pentru personalul din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judetean Braila, in baza propunerilor primite de la coordonatorii 
structurilor functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Braila si asigura transmiterea acestuia catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici; 

3. Intocmeste raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 

4. Intocmeste lunar sau ori de cate ori este necesar,  situatia centralizata privind 
participarea la cursurile de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 

5. Intocmeste/actualizeaza, lunar sau ori de cate ori este necesar, Statul de personal al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 

6. Elaboreaza  proiectul Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului  de 
specialitate si  il supune spre aprobare  Consiliului Judetean Braila ; 

7. Asigura transmiterea Planului de ocupare a functiilor publice, aprobat,  catre Agentia 
Nationala a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale;  

8. Intocmeste lunar/trimestrial situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal si a 
numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 

9. Intocmeste si transmite structurilor in cadrul carora sunt angajati functionari publici 
debutanti, adresa cu privire la expirarea perioadei de stagiu a  functionarilor publici 
debutanti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si 
respectarea termenelor prevazute de legislatia in vigoare ; 

10. Colaboreaza cu salariatii  implicati in procesul de evaluare a functionarilor publici 
debutanti, asigurand in acest sens transmiterea formularelor prevazute de legislatia in 
vigoare; 

11. Asigura corespondenta cu institutiile subordonate Consiliului Judetean precum si cu 
alte institutii publice;  

12. Intocmeste si elibereaza adeverinte care atesta calitatea de salariat,  pentru salariatii 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila;  

13. Participa la elaborarea/modificarea procedurilor operationale elaborate la nivelul 
structurii in care isi desfasoara activitatea si  aplica intocmai prevederile  acestora; 

14. Asigura continuitatea activitatii la nivelul structurii  in care isi desfasoara activitatea; 
15. Pentru activitatea pe care o desfasoara, identifica si analizează preliminar riscul 

identificat, prin definirea corectă a riscului şi analiza cauzelor sau a circumstanţelor 
care favorizează apariţia/repetarea riscului; 
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16. Evaluează expunerea la risc bazată pe doi indicatori (probabilitatea sau posibilitatea 
materializării unui risc şi impactul riscului); 

17. Formulează o opinie/soluţie cu privire la măsurile care este necesar a fi luate pentru a 
controla riscurile identificate (acţiuni preventive/de rezervă recomandate); 

18. Completează formularul de alertă la risc ataşând la acesta documentaţia riscului pe care 
le va transmite Ofiţerului de risc de la nivelul la nivelul structurii in care isi desfasoara 
activitatea; 

19. Respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila si ale Regulamentului de ordine interioara; 

20. Raspunde de legalitatea, corectitudinea si respectarea termenelor activitatilor pe care le 
executa. 

 
 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, etaj 1, cam. 116 din cadrul 

Consiliului Judetean Braila, persoana de contact Moca Luminita – consilier superior. 


