OFICIUL DECAD

-

IMOBILIARA GALA TI
INTRARE

Of<1CJlJL OE CAJ)ASTRI.J
ŞI

PUDtl,CITATE

1 M. O

n

1 L

I

A, R

A

Z:~:"t? ,::.~

?:iI

,-ţ,,-/'

............

TI!

;i.
anul .. 011/;.

GALATI ,

ANUNT,
Având În vedere prevederile art. 41 - 452 din Regulamentul - 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
precum şi Procedura privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate În grade/ trepte profesionale şi
transformări de posturi din studii medii În studii superioare, aprobată prin Ordinul
directorului general al A.N.C.P.I. nr. 969/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Oficiul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Galaţi organizează, În data de

14.07.2017,
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DEBUTANT
TRANSFORMAREA POSTULUI ÎN TREAPTA II
din cadrul compartimentului funcţional al Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Galaţi, pentru postul menţionat mai jos:

PRIN

Imobiliară

1.Biroul de Înregistrare sistematică
- 1 post de asistent registrator debutant, care prin transformare va deveni treapta II:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN:
Pentru Înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar care va cuprinde
următoarele documente:
a)cerere de Înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b)adeverinţă de vechime şi raport per salariat din Revisal, sau alte acte care să ateste
Întrunirea conditiilor
de vechime;
,
Dosarele de participare la examenul de promovare se vor depune la registratura
instituţiei, În termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de examen,
respectiv 04.07.2017, orele 16.00.
În termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,
se procedează la selecţia dosarelor de examen de către comisia de examinare desemnată
prin decizie a conducătorului instituţiei.
Examenul se va desfăşura În data de 14.07.2017, la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Galati,, str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, ora 11.00.
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GALATI ,
SUSTINEREA
EXAMENULUI:
,
Examenul de promovare a personalului contractual constă În susţinerea unei probe
scrise.
Proba scrisă va avea loc În data de 14.07.2018, la sediul Oficiului de Cad astru şi
Publicitate Imobiliară, str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, ora 11.00.
Proba scrisă constă În redactarea unei lucrări.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Tematica şi bibliografia de examen pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Galaţi şi pe site-ul instituţiei.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet
a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, În termen de două zile lucrătoare de
la data sustinerii
acestuia.
,
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă pot depune contestaţie În
termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest
drept.
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