
CONSILllJLJUDETEAN CLUJ 
DIRECTIA GENERAL� DE ASlSTENTA SOCIALA 

�I PROTECTIACOPILULUI 

Directia Generala de Asistentli. Sociala �i Protectia Copilului Cluj

ORGANIZEAZA 
I. examen de promovare in trcapt:'i profcsionala in data de 17.03.2021 ora 9,00 la secliul Complexului
Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca din toe. Cluj-Napoca, Str.
Fabrici i de Zahar nr.51 C pentru urmatoarele posturi:

Muncitor calificat (G/M) trcapta (J( $i treapta 11 (bucarnr) din cadrul Complcxului Comunitar de 
Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca 
Muncitor calificnt (G/M) treapta II (bucatar) din ..::adrul Aclapostului de zi �i de noapte pcntru copiii 
strazii ··Arlechino·· Cluj-Napoca 
Muncitor calificat (G/M) treapta II (bucatar) din cadrul Complexului de servicii pentru recuperarea 
copiilor cu handicap neuropsihic u�or $i mediu nr. 9 "Tandarica" Cluj-Napoca 

IL examen de promovare in treapta profesionala in data de 17.03.2021 ora 12,00 la sediul Centrului de 
Ingrijire �i Asistenti'i Cluj-Napoca din loc. Cluj-N apoca, 8-dul 21 Decembrie nr. l 28 pentrn urmatoarele 
posLuri: 

Muncitor calificat (G/M) treapta II (bucatar) din cadrul Centrului de Ingrijire �i Asisl�nta Cluj-Napoca 
Muncitor calificat (G/M) treapta III (bucatar) din ca<lrul Caselor de tip familial Hued in 

Promovarea personalului contractual 111 treapta profesionala arc loc in baza unui referat de evaluare 
intocmit de $eful ierarhic superior, aprobat de directorul general al D.G.A.S.P.C Cluj �i sustinerea unui examen 
{proba practica) . 

Sustinerea probei practice se va desra�ura 1n data de 17.03.2021 astfel: 
la ora 9,00 la sediul Complexului Comunitar de Servicii pemru Copilul cu Handicap - Case de tip 
familinl Cluj-Napoca din Joe. Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar nr.51 C pentru personalul incadrat in 
funqia de muncitor - bucatar din cadrul Complexului Comunitar de Servicii pentru Copilul cu 
Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca, Adapostului de zi �i de noapte pentru copiii strazii 
"Arlechino" Cluj-Napocn �i Complexului de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap 
neuropsihic u�or �i mediu nr. 9 "Tandarica" Cluj-Napoca � 
la ora 12,00 la scdiul Centrului 'de Ingrijire �i Asistcnra Cluj-Napoca din Joe. Cluj-Napoca, 8-dul 21 
Decembrie nr.128 pentru personalul focadrat in functia de muncitor - buca.tar din cadrul entrului de 
Ingrijire �i Asistenta Cluj-Napoca �i Caselor de tip familial Huedin. 

Pentru participare la e.xamenul de promovare in tre;lpta profesionala canclidatii trebuie sa 
indeplineasdi cumulativ urmatoarele conditii: 

promovarea in grade sau trepte profesional imediat superior se face din 3 \'n 3 ani, 111 functie de 
perfonnan[elc profesionale individuale, conform a11. 31 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, p1ivind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice. publicatii 1n Monitorul Oficial tu". 492 din 28 iunie
2017, cu moditicarile �i completarile ulterioare; 
sa ti obfinut calificativul Joa1te bine .. la evaluarca performantelor profosionale individualc de doua 
ori in ultimii trei ani de nctivitate. conform art. 43 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 286/201 l.
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor genera le de ocupare a unui post 
vacant sau ternporar vacant corespunzator funqiilor contractuale �i a criteriilor de promovare in 
grade sau trepte profesionale imcdiat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice, publicata 111 Monitorul Oficial nr. 221 din 13 martie 2011. republicata. cu 
moditicarile �i completarile ulterioare. 

Resurselor Umane sau la telefon 




