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Nr. 54/13.01.2021 

A N U N Ţ 

Centrul de zi Agigea organizează examenul de promovare pe postul de Inspector de 
specialitate IA, cu atribuții de psiholog, din cadrul Compartimentului de specialitate. 

Susținerea probei scrise a examenului de promovare în grad profesional va avea loc în 

data de 29.01.2021 ora 1000, iar susținerea interviului în data 02.02.2021 ora 1000, la sediul  

Centrul de zi Agigea, Aleea Teilor, nr. 4, Loc. Agigea. 

Condiţii de participare solicitate candidaţilor: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul funcţiei din care promovează; 

- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani. 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul  Centrul de zi Agigea, Aleea Teilor, nr. 

4 până în data de 21.01.2021 , ora 1600, la Compartimentul Contabilitate şi vor conţine: 

- Cererea de înscriere la examenul de promovare în grad profesional; 

- Adeverință care să ateste vechimea în gradul profesional din care se 

promovează; 

- Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

din ultimii 3 ani de activitate. 

Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura conform Regulamentului 
aprobat prin Dispoziţia nr. 17/05.06.2020. 
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