CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
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,
în conformitate cu :
- 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,
Organizează examen de promovare 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, după cum urmează :
- 2 posturi educator studii medii, prin transformarea în educator cu studii
superioare la Centrul teritorial pentru protecția de tip familial Alexandria;
-1 post educator studii medii, prin transformarea în educator cu studii
superioare la Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului cu
nevoi speciale Alexandria.
Examenul se va desfășura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.
7, jud. Teleorman în data de 11 iulie 2017, ora 10,00.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.
Condiții de participare la examen :
- salariatul să fie angajat al D.G.A.S.P.C. Teleorman ;
- salariatu să fie absolvent a unor forme de învăţământ superior în
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de
D.G.A.S.P.C. Teleorman ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată
de necesitatea modificării fişei de post ;
- să existe aprobarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Teleorman a
propunerii de promovare.
În vederea participării la examen, candidații vor prezenta la
Compartimentul juridic contencios, dosar care va conţine următoarele
documente:
- cererea de înscriere la examen a salariatului, aprobată de către
Directorului General al D.G.A.S.P.C. Teleorman ;
1

- copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire
sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o
instituţie de învăţământ superior acreditată ;
- copie actului de identitate ;
Dosarul va conține în mod obligatoriu propunerea şefului ierarhic
superior de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, justificată de
necesitatea modificării fişei de post, ca urmare a absolvirii de către salariat a
unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară
activitatea sau considerată de instituţie ca fiind utilă pentru desfăşurarea
activităţii, aprobată de către Directorului General al D.G.A.S.P.C. Teleorman.
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de
promovare este 28 iunie 2017, ora 16,00.
Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 29 iunie 2017,
urmând să se afișeze lista cu candidații admiși/respinși.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de
examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100
de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în
borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul
D.G.A.S.P.C. Teleorman, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după
caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în
termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea
decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar
rezultatele finale se afişează la sediul D.G.A.S.P.C. Teleorman în două zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Bibliografia pentru examen este afişată alăturat.
Pentru relaţii suplimentare solicitanţii se pot adresa la sediul Direcţiei
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman din mun.
Alexandria, str. Dunării, nr. 7, jud. Teleorman, Compartimentul Juridic
Contencios camera 27 – domnul jr. Ristache Cristian-Nicușor, , telefon
0247/316611 int. 37, sau accesând anunțul afișat pe pagina oficială de internet
a instituției www.dgaspctr.ro.
DIRECTOR GENERAL
JR. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Alexandria
Afişat azi 21 iunie 2017
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