CONSILIUL JUDEŢEAN VALCEA
- DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECŢIA COPILULUI- VALCEA COD FISCAL 17087924
Rm. Valcea. str.Tudor Vladimirescu. nr.28
Tel/fax : 0250

Nr.

-

734758: 0250 - 734270

3.#*.% ...din ... ^ A .f.. .?..2019

Afişat azi 29.03.2019
*

ANUNŢ

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Valcea, cu sediul in B-dul
Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Valcea organizează in data de 25.04.2019 examen de
promovare in grad profesional a salariaţilor, funcţionari publici de execuţie din cadrul
Aparatului propriu.
La examenul de promovare in grad profesional se pot inscrie funcţionari publici din
cadrul Aparatului propriu care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 65 alin.(2) din Lg. 188 /
1999, statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
respectiv:
-

să aiba 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;

-

sa fi obtinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performatelor
individuale in ultimii 2 ani calendaristici;

-

Să un aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile
legii;

Dosarele de examen ale candidaţilor se vor depune la serviciul resurse umane, în
termen de 20 zile de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 29.03.2019, ora 13 până
în data de 17.04.2019, ora 13,00 si trebuie sa conţină in mod obligatoriu:
- formularul de înscriere. Conform HG. 611 / 2008, modificat, se găseste la serviciul
resurse umane al instituţiei
-act de identitate;
- adeverinţa (in original) din care sa rezulte vechimea în gradul profesional din care se
promovează
- copiile rapoartelor de evaluare pe ultimi 3 ani
Selecţia dosarelor se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor.
Bibliografia condiţii de participare la examen si alte relaţii suplimentare se obţin de pe
site-ul instituţiei.
Examenul de promovare se va desfasura la sediul instituţiei si va consta in trei probe:

- selecţia dosarelor va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de inscriere la examen;
-proba scrisă va avea loc in data de 24.04.2019, ora 9.00, la sediul instituţiei, B-dul
Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Valcea.
-proba de interviu va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise şi va fi afişată odată cu rezultatele probei scrise.
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BIBLIOGRAFIE
Pentru promovare în grad profesional imediat superior
propus să se desfăşoare în data de 25.04.2019
Tomescu Larisa Loredana
Serviciul Management de caz pentru copil
-inspector, grad profesional principal

1. Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
3. Hotararea Guvernului nr. 797 / 2017 - privind atribuţiile si regulamentul cadru de
organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului,
republicată;
4. Legea nr. 448 / 2006, republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor
personelor cu handicap
5. Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata,
cu modificările si completările ulterioare
6. Hotărîrea nr. 1437 / 2004, modificată, privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisei pentru protecţia copilului.
7. Legea nr. 273 / 2004 privind regimul jurid al adopţiei, republicată
8. Ordinul 1733/ 2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare

