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C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N   T E L E O R M A N 
Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; 
operator de date cu caracter personal 2962 

     
 
 

ANUNŢ 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, cod fiscal 17094026, 
având în vedere: 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.P.S.C. Teleorman nr. 496 din 
23 iunie 2017 privind modificarea Dispoziției nr. 487 din 16 iunie 2017 privind 
aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare 
a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman, într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca 
urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în 
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea. 

- 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 ; 

- prevederile Regulamentului privind procedura de organizare și 
desfățurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialiatate al Consiliului Județean Teleorman, precum și al 
instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, 
aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 29 din 
29.01.2015,  

Modifică și stabilește data de 07 iulie 2017, ora 10,00, ca dată de 
desfășurare a examenului de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii 
superior, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman. 
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          Alexandria 
Afișat astăzi 23 iunie 2017 


