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ANEXA 1
ANUNŢ
Afişat astăzi 13.09.2021
Având în vedere:
~ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului _
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, prevederile art. 26 din Legea privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare,
> prevederile Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a
personalului contractual din cadrul O.c.P.1. Suceava aprobată prin Decizia nr.
240/22.05.2019 a Directorlui O.c.P.1. Suceava;
~ Adresa Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 39307118.08.2021
înregistrată la O.c. P.I. Suceava sub. nr. 10063/19.08.2021 privind acordul pentru
organizarea examenului de promovare,

>

Referatul nr. 2190/13.09.221
necesare;

Oficiul de Cadastru şi Publicitate

al Şefului Broului economic privind existenţa fondurilor

Imobiliară Suceava organizează, în data de 27.09.2021

EXAMEN DE PROMOVAREA PERSONALULUICONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA
POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Suceava pentru posturile menţionate mai jos:

1. Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii - Secretaiat
1 post de asistent registrator principal gradul I care prin transformare va deveni
asistent registrator principal gradul IA;
2. Biroul Economic
1 post de consilier gradul"

3. Compartimentul

care prin transformare va deveni consilier gradul 1;

Arhivă

1 post de consilier cadastru gradul II care prin transformare va deveni consilier
cadastru gradul 1;
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4. Serviciul Publicitate

Imobiliară

1 post de registrator de carte funciară gradul I care prin transformare va deveni
registrator de carte funciară gradul IA;
1 post de asistent registrator principal gradul II care prin transformare va deveni
asistent registrator principal gradul 1;
5. Serviciul Cadastru - Biroul de Înregistare
3 posturi de consilier
cadastru gradu li;

Sistematică

cadastru gradul II. care prin transformare

va consilier

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot partiCipa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare,
persoanele care Îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă, dovedit cu documente în acest sens (Revisal);
b) au obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acestia s-au aflat în activitate;

DOSARUL DE ÎNSCRIERELA EXAMEN:
În funcţie de tipul examenului de promovare, respectiv grad/treapta
superioară se va Întocmi dosar pentru fiecare candidat.

imediat

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta, În termen de 2 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului de examen de promovare, un dosar care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de
instituţiei;

participare

b) copia actului de identitate
legii, după caz;

la examenul

de promovare,

adresată

conducătorului

sau orice alt document care atestă identitatea,

c) copii de pe evaluări ale performanţelor
care salariatul s-a aflat în activitate;
d) decizia care atestă ultima promovare.

potrivit

profesionale individuale din ultimii 3 ani În

Data limită de depunere a dosarelor de participare
15.09.2021.

la examenul de promovare este

Acestea se vor depune la registratura instituţiei.
Verificarea dosarelor depuse se va face În data de 16.09.2021
lista cu candidaţii admişi/respinşi.

urmând să se afişeze
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Examenul se va desfăşura în data de 27.09.2021, ora 10,00 la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava - B.dul. 1 Decembrie 1918 nr. 3, camera 22.
sala de consiliu/şedinţe.
SUSŢINEREA EXAMENULUI:

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.
Proba scrisă va avea loc în data 27.09.2021 la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Suceava - B.dul. 1 Decembrie 1918 nr. 3, camera 22 - sala de
consiliul şedinţe.
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
Proba scrisă constă în elaborarea
comisia de examinare.

unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de

Durata examenului de promovare se stabileşte de către comisia de examinare în funcţie
de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate
la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava şi pe site-ul instituţiei:
www.sv@ancpLro .
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