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ANUNŢ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, cu sediul în Timişoara,
P-ţa Regina Maria nr. 3 organizează în perioada 25-28.06.2018, ora 1100, examen de promovare în
grad profesional superior la:
1. Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul:
- inspector, clasa I, gradul principal - 1 post;
2. Serviciul Management de Caz Pentru Copil - Zona II:
- consilier, clasa I, gradul principal - 1 post,
- inspector, clasa I, gradul superior - 1 post;
3. Serviciul Evidenţă Drepturi Persoane cu Handicap:
- inspector, clasa I, gradul superior - 1 post;
4. Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
- inspector, clasa I, gradul principal - 1 post;
- inspector, clasa I, gradul superior - 1 post.
Condiţiile de participare sunt cele prevăzute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999
republicată, modificată prin Legea cadru nr. 284/2010: “Pentru a participa la concursul sau
examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
c) să f i obţinut cel puţin calificativul "bine " la evaluarea anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi:’
Potrivit art. 127 din H.G. nr. 611/2008: “Dosarul de concurs se depune de către candidaţi
în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau
concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.”
înscrieri în perioada 24.05-12.06.2018.

Relaţii suplimentare se po t obţine la Serviciul Resurse Umane, Organizare şi Salarizare,
telefonul 0256-490281/494030 - interiorul 192.
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