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ANUNŢ

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui organizează
examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
- consultant artistic, grad profesional IA – în cadrul compartimentului Conservarea și
Promovarea Culturii tradiționale, Educație permanentă, Asistență metodică în teritoriu.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele
documente:
- formularul de înscriere;
- copiile rapoartelor de evaluare din ultimii doi ani calendaristici pentru personalul contractual
care promovează;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
din care promovează.
Condiţiile de participare la examen, sunt următoarele:
să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează;
să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale
din ultimii doi ani.
Examenul se organizează la sediul C.J.C.P.C.T. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum
urmează:
dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 11 .10.2017;
selecţia dosarelor de examen va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere al dosarelor;
proba scrisă în data de 13 .10.2017, orele 10:00 la sediul C.J.C.P.C.T. Vaslui.
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Calendar examen promovare - consultant artistic IA
-

9 octombrie 2017 - publicarea anunţului de examen pe site și la sediul instituţiei
9 octombrie 2017 - constituirea comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor
11 octombrie, ora 16.00 - data limită de depunere a dosarelor pentru concurs
12 octombrie 2017 - afişarea rezultatului selecţiei dosarelor
13 octombrie 2017, ora 10:00 - proba scrisă
13 octombrie 2017 - afişarea rezultatelor
16 octombrie 2017 - afişarea rezultatelor finale.

