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INSTITUŢIA: OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ

Anexa nr. 1

ANUNŢ
privind examenul de promovare În gradel trepte profesionale
superioare organizat de OCPI Gorj În data de 27.11.2012

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pot participa la examenul de promovare În grade sau trepte imediat superioare persoanele
care Îndeplinesc următoarele condiţii:

- au 3 ani pe acelaşi grad/treaptă, dovedit cu carnetul de muncă sau alte acte;
- să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani cel puţin
de 2 ori calificativul "foarte bine";
- nu au fost sancţionaţi disciplinar după acordarea ultimului calificativ;

SUSŢINEREA EXAMENULUI

Examenul constă În susţinerea unei probe scrise şi interviu.

Cunoştinţele teoretice se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate
al angajatului care atestă pregătirea profesională şi gradul de acumulare a experienţei
profesionale În domeniul respectiv.

Interviul va aborda atât subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia de examen, cât
şi următoarele criterii de evaluare: comportamentul În situaţii de criză, abilităţile de
comunicare, capacitatea de sinteză, complexitatea, iniţiativa, creativitatea şi diversitatea
activităţilor, judecata şi impactul deciziilor, influenţa, coordonarea şi supervizarea.

În cadrul examenului de promovare, fiecare dintre cele două probe, proba scrisă şi
interviul, vor fi notate cu un punctaj de maxim 100 de puncte.

Punctajul examenului de promovare se calculează ca medie aritmetică a punctajelor
finale obţinute la fiecare dintre cele două probe scrisă şi interviu.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul va avea loc la sediul DCPI Gorj În data de 27.11.2012 şi se va desfăşura
astfel: proba scrisă la ora 9.00 şi interviul la ora 12.00.
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Dosarul de examen conţine următoarele acte:
a) cerere de înscriere la examen;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,

după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea

unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul;
e) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii

3 ani consecutivi.

Tematica si bibliografia de examen pot fi r.onsultate la sediul Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara şi pe site-ul instituţiei. WIVlJt/.ocpiQi- ro Alte informaţii cu privire la
participarea la examen se pot obţine la Compartimentul Juridic şi Relaţii cu
Publicul/persoana responsabilă cu activitatea de resurse umane .

•

Prenumele i numele
Curelea Carolina

Functia
Consilier RU

Data
13.11.2012
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