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          A N U N Ţ 
 

Creșa Albă ca Zăpada organizează examenul de promovare pe postul de 
Inspector de specialitate grad I, cu atribuții de Educator, din cadrul Compartimentului 
Educațional. 

Susţinerea examenului va avea loc în data de 10 noiembrie 2021,ora 1000 - 
proba scrisă la sediul  Creșei Albă ca Zăpada, Str. Nicolae Iorga, nr. 7 Loc.Agigea. 
  Dosarele de înscriere se vor depune până în data de 02 noiembrie  2021, 
ora 1600, la Compartimentul Resurse Umane şi vor conţine: 

- Cererea de înscriere la examenul de promovare în grad profesional 
 

Condiţii de participare solicitate candidaţilor: 
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul funcţiei din care promovează; 
- să fi obținut calificativul ,,foarte bine,, la evaluarea performanțelor 

individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani,in care acesta s-a aflat în 
activitate; 

- să nu aibă nicio sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii; 
 
Criteriile de evaluare a lucrării elaborate de fiecare candidat sunt: 

  a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
  b) comportament în situaţii de criză; 
  c) abilităţi de comunicare; 
  d) capacitate de sinteză 

 
Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura conform 

Regulamentului aprobat prin Dispoziţia nr.39/11.09.2015 
 

Rezultatele examenului de promovare se vor afișa la sediul Creșei Albă 
ca Zăpada din Agigea,str.Nicolae Iorga nr.7,precum și pe pagina de internet,în maxim 
2 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. 
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