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ANUNT
privind punctajul Si rezultatul oblinut la PROBA

SCRrS/4 de citre s atariatii din cadrut
pentru
Complexului de seruicii comunitare
copilul cu neyoi speciale care au participat la
examenul de promovare in functie, grade/treapte profesionale imediat superioare in data de

31.01.2019

Azi, 3'1.01.2019 s-a desfigurat examenul de promovare in functie, grad sau treapta
profesionala a unor salariati din cadrul C.S.C.C.N.S. TG-JlU.
Otganizatea gi desfegurarea examenului s-a f;cut cu respectarea prevederilor legale in acest
sens (Hotirarea Guvernului ff.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzAtor functiilor
contractuale Si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
i^ sonalului contractual din sectorul bugetar plStit din fonduri publice, aga cum au fost modificate prin
h.rlararea Guvernului nr. 102712014, precum gi prevederile Dispoziliei Presedintelui Consiliului
Judetean Gorj ff.87612014 pentru aprobarea unor reglementeri proprii cu privire la organizarea gi
desfegurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzitoare functiilor contractuale, a examenelor de promovare in grade sau trepte profesionale,
precum gi a procedurii de evaluare a personalului contractual din cadul C.S.C.C.N.S. TG-JlU.
La PROBA SCRISA, candidata care a participant la acest examen a obtinut 80 puncte.
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Candidata nemultumita de punctajul obtinut poate face contestatie in termen de cel mult 24 de
ore de la data afi$arii rezultatului probei scrise, respectiv pene la data de 01.02.2019, orele 14,00.

Data 9i ora afigerii anunlului:
31.01.2019, ora 'l4m

Secretar comisie,
Blindu Loredana Simona

