
~ 
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ 

DIRECTIA GENERAL~ DE ASISTENTA SOCIALA. 
~I PROTECTIACOPILULUI 

Directia Generali de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Cluj 
ORGANIZEAZA 

examen de promovare in grad profesional in data de 04.03.2021 ora 09:00 pentru personalul contractual 
incadrat in functia de psihopedagog din cadrul Centrului Comunitar Judefean Cluj - Complex de servicii 

sociale comunitare pentru copii ~i adulti Cluj 

Promovarea personalului contractual in grad profesional se face prin susfinerea unui examen 
(proba scrisa), in baza unui referat de evaluare intocmit de ~eful ierarhic superior ~i aprobat de directorul 
general al D.G.A.S.P.C Cluj; 

Sustinerea probei scrise se va desfa~ura in data de 04.03.2021 ora 09:00, la sediul din Cluj-Napoca, 
str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37 - 39. 

Pentru participare la examenul de promovare in grad profesional candidatii trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

promovarea in grade sau trepte profesional imediat superior se face din 3 in 3 ani. in functie de 
performanfele profesionale individuate, apreciate cu calificativul "foarte bine" eel putin de doua ori 
in ultimii 3 ani de activitate, conform art. 31 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
sa fi obtinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale de doua 
ori in ultimii trei ani de activitate, conform art. 43 alin. (3) din Hotararea de Guvem nr. 286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 221 din 13 martie 2011, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Bibliografia de examen pentru proba scrisa este urmatoarea: 
Hotararea Guvernului nr. 79712017 din 8 noiembrie 2017, pentru aprobarea Regulamentelor-Cadru de 

organizare ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Psihopedagogie speciala. Modele de evaluare ~i intervenfie. Volum coordonat de Adrian Ro~an, Editura 
Polirom 2019 - Cap.4.5. lntervenfii psihopedagogice pg.117-122 

- Sinteze de psihopedagogie speciala - Ghid pentru concursuri ~i examene de obtinere a gradelor 
didactice - Alois Ghergut, Editura Polirom 2005 

- Cap.2-Personalitatea j ifactorii care condifioneaza dezvoltarea copilului cu dizabilita/i pg.52-57 
- Cap.] 2 - Copilul/adultul cu cerin/e speciale, familia ji integrarea p r(?fesionala pg.282-290 

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic la Serviciul Managementul Resurselor Umane sau la telefon 0264 / 
420146, 0264 I 420147, interior 433. 

Afi~t, azi, 16.02.2021 la: 
Sediul Direqiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Cluj; 
site-ul D.G.A.S.P.C. Cluj: www.dgaspc-cluj.ro. 
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