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Nr.523/19.01.2021 

ANUNŢ 

Garda Forestieră Brasov organizează examen de promovare în grad profesional imediat 
superior celui deţinut, pentru următoarea funcţie publică de execuţie: 

• consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Garda Forestieră Judeţeană 

Mureş - 1 post 
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul instituţiei din Braşov, str.Ion Slavici nr. 15 A 

conform calendarului următor: 

• 

• 
• 

depunere dosare 

proba scrisă 
interviu 

- în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul şi pe 
site-ul instituţiei 

- 22 februarie 2021 - ora 10°0 

data şi ora se vor comunica ulterior - în maxim 5 zile lucrătoare de 
la susţinerea probei scrise. 

Condiţii de participare : 
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de\inut, 

funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 

•să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
•să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 
•să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii. 

Dosar concurs : 
Dosarele se depun la 

documentele, conform art.127 
sediul institutiei şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele 
din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare 

• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008,; 
• adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional din care promovează. 
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

Examenul de promovare se va desfăşura pe baza bibliografiei afisată la sediul si pe site-ul instituţiei 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la tel.nr. 0374.086.796 int 117. 

Anexăm prezentului anunt bibligrafia, aprobată de conducerea instituţiei. 
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Prezentul anunţ a fost afişat la sediul şi pe site-ul instituţiei, azi 19 ianuarie 2021 
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