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Nr. 7660/1211.2018 

privind organizărea exarnenrrlui cle prozrrovare îrr treapta profesional ă  ianediat superioare celei 
deţinute anterier, de Itispector de speeialitate 1 Coznp. rnoiiitorizare ş i interven ţ ii în sitnaţ i de 

urgenţă  al D.A.S Teeuci 

irecţia de Asistenţă  Socială  cu sediul în Tecuci, slr. Elena Doam.ria nr. 2, anun ţă  organizarea 
exanienului de prornovare în treapta irnediat superioar ă  celei de ţ in,ute anterior a persorialului 
contiactual de execu ţie de înspector de specialitate l, confoirn art, 4] din llot ărârea iir. 286/201 
peritru aprobarea Regulamentului-cadru privincl stabiiirea principiilor generale de ocupare a rrnui post 
vacant sau ternporar vacant corespunz ător tLiiietiilor contractuale si a criteriilor dc prornovare în grade 
sau trepte profesionale iniediat superioare a personalului c.ontractuai din sectorul bugetar pl ătit din 
ft)ii.c!Liri publice. 

1iainenu1ui constă  în trei etzape: 

1. • Scicc ţia dosarcloz: în ternren de nraxinr 2 zile 1.ucr ătoare de la data expir ării terrnenului de 
depunere a acestora (26.1 1 .201 8 - 27.11.2018), 

2. troba scris ă : 03. 12.201 8 ora 1 0:00 1a sediul Directia de Asisten ţă  Socială  Tccrici 
3. tntervirrlui: 07.12.2018 ora 10:00 la scdiral ircc ţia de Asistenţă  Socială  Tecuci. 

Corzditii de paiticipare: 
Pentru a partici,pa la exarnenui de prozrrovare în treapta profesional inrediat srae.rioara ceIei 

de ţinute anterior, candida ţ ii trebuie să  îndeplinească  curnulativ condi ţ iile generale prev ăzute de art. 43 
alin. (3) din lIG rir.286/20.11 si art.31, alin (6) din legea 1531/2017, cu nrodjfic ărjte 5i conrpletăiile 
uiterioare: 

a) să  aibă  eel pu ţiii 3 (trei) ani vechiine îu treapta profesional ă  a fuiic ţiei contractuale de 
execu ţie ciin care prornoveaz ă ; 

b) să  fi obţiraut cel puţin că lificativul «fo ărte bine» 1a evalu ărea anuă lă  a perforrnan ţelor 
indivicluale cel pu ţin de 2 ori îu ultilraii 3 ani, îu care acestă  sa aflat în activitate; 

I)osarul cle înscriere lă  exauien va conţine urrrz ătoarele docriznente: 
az) cerere de înscriere la exanien, adresat ă  directorului institu ţici publice orgarrizatoare; 
b) copiie rapoizrteIer de evaluzzre zz perforrnau ţelor iadividuale în uitianii trei an.i; 
c) adeverin ţa care atestă  vechiniea îu speeialitate stazdiilor, conforui 1cgii în vigo ă re 

cliberată  de Conap. contabilitzzte, rcsurse uniane, achizi ţ ii; 

Copî ite după  actele depuse la dosarul de exarnen se vor prezenta înso ţite de documente]e 
originale care vor fi certificate de c ătre secretarul coinisiei de concurs sau în copij iegalizate. 

t)osarele de înscriere se depun în terrncri de 10 de ziie lucz ătoare de la data pubiic ării 
anuir ţului (] 2.11.2018  - 23, 11. 2 018)  la Coinp. contrrhilitate, resurse urrraire, aclrizi ţ ii - secrctar coniisie 
Doană  ])aniela - consilier asisieiit. 

ie1aţii suplimeritaie se pot ob ţ inc de la sediLil .î)irec ţ iei de Asistenţă  Sociaiă  Tecuci, Cornp. 
coiitabilitate, resursc urnane, acliizi ţii. 
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,,• 	 ConsilierAsisten:tî)ojaii ă  î)aniela 

iţ  ţ,  

- 	
,I 


