
 

 

 

  

 

A N U N Ț 

 

Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului Arad organizează, în data de 

08.11.2019, ora 10, la sediul său, situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, loc. Arad, jud. Arad, examen 

în vederea promovării în grad profesional, respectiv treapta profesională și promovare în clasă a 

personalului angajat în regim contractual. 

  

Condiția de participare la examenul de promovare în grad profesional sau treapta 

profesională imediat superioară, este: 

 «Candidatul trebuie să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale 

individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.», conform 

prevederilor art. 43 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacantcorespunzător 

funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Persoanele interesate vor depune pentru înscriere: 

- Cerere; 

- Copie Xerox a C.I. ; 

- Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic, aprobat de directorul general. 

 

Cererile înregistrate, se vor depune la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, până în data de 

31.10.2019.                   . 

Examenul de promovare în grad profesional a personalului angajat pe funcții în regim contractual ce 

presupun studii superioare, constă în susținerea unei probe scrise.  

 

Examenul de promovare în treapta profesională a personalului angajat pe funcții în regim contractual ce 

presupun studii medii, constă în susținerea unei probe scrise.  

 

Examenul de promovare în treaptă profesională a personalului angajat pe functii în regim contractual 

de muncitor calificat (studii medii/generale), constă în susținerea unei probe practice la locul de muncă. 

 

Examenul de promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior constă în 

susținerea unei probe scrise. 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 

e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 

web: www.dgaspc-arad.ro 

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 
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