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ANUNŢ
Având în vedere:
 prevederile art.411 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;
 prevederile art. 31 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a
personalului contractual din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj,
aprobată prin Decizia Directorului OCPI Gorj nr.173/21.12.2017;
 Acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu privire la
organizarea examenului de promovare în grade / trepte profesionale superioare în ultima
lună a trimestrului III al anului 2020, comunicat cu adresa nr. 36221 din 10.08.2020
înregistrată la O.C.P.I. Gorj cu nr. 5480 din 10.08.2020,
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj organizează, în data de 28.09.2020:
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN
TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR
din cadrul compartimentelor funcţionale al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj,
pentru posturile menţionate mai jos:
1. Biroul Economic:
- 1 post de consilier gradul II care prin transformare va deveni consilier gradul I;
2. Serviciul Cadastru - Biroul de Înregistrare Sistematică:
- 1 post de consilier cadastru debutant care prin transformare va deveni consilier
cadastru gradul II.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
A. Pot participa la examenul de promovare în grade imediat superioare, persoanele care
îndeplinesc următoarele condiţii:
- au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens;
- au obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care aceştia s-au aflat în activitate.
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B. În cazul persoanelor încadrate pe funcții contractuale de debutant, acestea trebuie să
îndeplinească următoarea condiție: au 6 luni de la data încadrării, dar nu mai mult de 1 an.
Data limită de depunere a cererilor de participare la examenul de promovare însoțite
de următoarele documente, în fotocopie: evaluări ale performanţelor profesionale individuale
din ultimii trei ani în care salariatul s-a aflat în activitate și actul administrativ care atestă
ultima promovare,
iar în situația persoanelor încadrate pe funcții contractuale de debutant actul
administrativ de numire în funcție care să ateste întrunirea condițiilor de vechime,
este 16 septembrie 2020, inclusiv, orele 1630. Acestea se vor transmite la
registratura instituţiei.
Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 17 septembrie 2020, urmând să
se afişeze lista cu candidaţii admişi/respinşi.
Examenul se va desfăşura la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj
din Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, jud. Gorj, camera 2, sala de şedinţe, orele 12ºº.
SUSŢINEREA EXAMENULUI:
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.
Proba scrisă va avea loc în data 28.09.2020 la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Gorj din Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, jud. Gorj, camera 2,
sala de şedinţe, orele 12ºº.
Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ, pot fi consultate la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj din Municipiul Târgu-Jiu, str.8
Martie nr.3A, jud. Gorj, şi pe site-ul instituţiei: www.ocpigj.ro.
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