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A N U N Ţ

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru
personalul  contractual  de  execuţie  –  aparat  propriu,  care  îndeplinește  condițiile  legale  în  vederea
promovării, conform Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și al serviciilor publice din
subordinea  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  aprobată  prin  Dispoziţia  primarului  nr.
382/2015  în  conformitate cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  286/2011  pentru  aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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, coroborate cu dispoziţiile art.  31 din Legea-cadru nr.  153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:
● Data,  ora şi  locul  desfășurării  examenului  de promovare pentru proba scrisă: 27.07.2017,  ora 10  00  ,
municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O.Iosif, nr. 1 – Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1.

● Bibliografia pentru examenul de promovare pe funcția contractuală de execuție de asistent social, grad     profesional
practicant la Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice este următoarea:
      1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r 2), cu modificările şi completările  ulterioare;
      2.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorități și instituții publice, cu

modificările și completările ulterioare;
      3.  Legea  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor  vârstnice,  (r2),  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
       4.  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr.  473/2016 privind aprobarea Metodologiei de
acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.

● Bibliografia pentru examenul de promovare pe funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad
profesional II la Serviciul Protecție Socială, este următoarea:
      1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r 2), cu modificările şi completările  ulterioare;
      2.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorități și instituții publice, cu

modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicatã, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare;
4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicatã, cu modificãrile și completãrile 
ulterioare;
5. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.
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  ● Bibliografia  pentru  examenul  de  promovare  pe  funcția  contractuală  de  execuție  de  psiholog,  grad
profesional practicant la Centrul Social de Urgență, este următoarea:

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r2), cu modificările şi completările  ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorități și instituții publice, cu

modificările și completările ulterioare;
3. Anexa 4 la Hotărârea nr. 125/2016 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, Regulamentul de

organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: “ Centrul Social de Urgență”;
4. Ana Muntean- Psihologia dezvoltării umane , Ed. Polirom, 2006.

● Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din 
Piața Unirii, nr. 1, camera 32, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

● Dosarul de examen va fi depus la secretariatul comisiei de examinare şi conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut, aprobată de către 
conducătorul instituţiei publice organizatoare a examenului de promovare;

    b) copie în conformitate cu originalul de pe raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
pe  ultimii  3  ani  calendaristici,  respectiv  pe  ultimele  6  luni  (minimum)  pentru  personalul  contractual  de
execuţie care îndeplinește condițiile legale în vederea promovării din gradul profesional debutant, după caz;
    c)  diploma  de  licenţă  sau  actul  de  studii  absolvite,  considerate  de  instituţia  ori  autoritatea  publică
organizatoare a examenului ca fiind utile pentru desfăşurarea activităţii, pentru personalul contractual care
promovează într-o funcție cu un nivel de studii superior, după caz;
     d) declaraţie pe propria răspundere că  nu au avut sancţiune disciplinară aplicată şi neradiată în condiţiile
Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
 AUREL MOCAN

1 ex. EB.                     

 Afişat, azi: 11.07.2017


