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Directia Generala de Asistenle Sociale gi Protectia Copilului Gorj organizeazi, in data de 17.09.2019, ora 10.00,
la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, examen de promovare ln grad profesional
imediat supertor penhu 1 salariat din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu
- Compartrmenrul admrnistratrv-contabil rate.

La examenul de promovare participa urmitorul candidat care indeplinegte condiliile prevezute de HG
ff.28612011 pentru promovarea in grade/trepte protesionale imediat superioare sau intr.o functie pentru care

tevaz

Examenul de promovare va consta in sustinerea unei probe scrise pe baza urmitoarei bibliografii:

Bibliografie pentru proba scrise:
- Legea nr.27212004 privind proteclia li promovarea drepturilor copilului, republicate, cu modificirile 9i

completerile ulterioare,
- 0rdinul nr. 25i20l9 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidentiat

destinate copiilor din sistemul de proteclie speciala,- Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qiefectuarea inventarierii etementetor
de natura activelor, datoriilor Sicapitalurilor propii.

Relatii suplimentare la telefon 0253/212518 sau la camera 36 - sediu! D.G.A.S.P.C. Gorj.
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1 Butan Gheorghe
inspector de
specialitate gradul ll
gradatia 5

inspector de specialitate
gradul l, gradalia 5

Complexul de servicii
comunitare pentru mpilul cu
nevoj speciale Tg.Jiu -
Compartimentul administrativ-
contabilitate.
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