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ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Rm.
Vâlcea, b-dul Tudor Vladimirescu nr.28, organizează în data de 15.04.2019, otâ 9,00, la
sediul instituţiei, examen de promovare în funcţie/ grad profesional imediat superior/ treaptă
de salarizare pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare.
Examenul se organizează în conformitate cu prevederile H.G. 286 / 2011 actualizata
şi a Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, regulament
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 19/14.01.2015 si constă
în susţinerea unei probe scrise.
Pot participa la examenul de promovare salariaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute
de art. 41 din actul normativ mai sus precizat si ai căror şefi ierarhici au depus la serviciul
resurse umane referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic, întocmit în conformitate cu
prevederile art. 41 alin.(9) din HG 286 / 2011, actulizata, până cel târziu în ultima zi
lucrătoare a trim. IV -2018, respectiv 29.12.2018.
Examenul se desfăşoară, începând cu ora 9,00 la sediul instituţiei, pentru categoriile
profesionale de salariaţi prevăzute în anexa la Referatul nr. 18 258 din 22.03.2019 si consta
în susţinerea unei probe scrise.
Bibliografia, întocmită în baza propunerilor făcute de şefii ierarhici se regăseşte pe
site-ul instituţiei şi este anexată la prezentul anunţ.
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1.

H.G.797/2017 - privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
2. Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicat, Capitolul I - încheierea contractului individual
de muncă, Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă şi Capitolul IIIModificarea contractului individual de muncă ;
3. Legea nr. 272 / 2004, repubilcată, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului
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