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Număr de înregistrare: 13/CPS/02.03.2021
ANUNŢ
Privind examenul de promovare în grad profesional
examen organizat în data de 18 Martie 2021
În conformitate cu prevederile :
 H.G. nr. 286 din 23.03.2011 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, cu
modificările şi completările ulterioare
 H.G. nr. 1027 din 24.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 286/2011
 Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului
contractual
Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”, anunţă organizarea examenului de
promovare în gradul profesional imediat superior, pentru salariata Puşcaş Andreea Cristina,
prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar (studii
superioare), ½ normă, gradul profesional S III, în Administrator financiar (studii superioare),
½ normă gradul profesional S II.
Condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către salariați în vederea promovării, conform prevederilor
legale sunt:
 persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant, vor fi promovate prin examen, la
sfârșitul perioadei de debut, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în
baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției
publice.
 persoanele încadrate în funcţii contractuale, altele decât cele de debutant, trebuie să aibă cel
puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează şi trebuie să fi
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obţinut calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
Salariații care îndeplinesc condițiile necesare în vederea promovării, vor întocmi împreună cu șeful
ierarhic dosarul de promovare care va conține :
1. Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic
2. Cererea de înscriere la examenul de promovare se depune la Compartimentul PersonalSalarizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
3. Copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de
activitate;

Tipul probelor:
bibliografiei.

Proba scrisă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza

Bibliografia de examen propusă:
1. Memorandum privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes
public (informaţii publice)
2. Carta ANMGD
3. Legea informaţiilor de interes public (legislaţie)
4. Legea Educaţiei Naţionale (legislaţie)
5. Legea dreptului de autor nr. 8/1996
6. Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Calendarul desfăşurării examenului de promovare:

•

Afişarea anunţului la sediul şi pe pagina de internet a ANMGD la secţiunea
Documente/Posturi vacante/Posturi auxiliar didactice : 03.03.2021

•

Depunerea dosarului candidatului: 11.03.2021

•

Susţinerea probei scrise: 18.03.2021 ora 1000 în spaţiul alocat examenului, din cadrul Relaţii
Externe-Sala Vasile Herman

•

Notarea şi afișarea rezultatului examenului de promovare: 22.03.2021 ora 1000 sediul şi pe

pagina de internet a ANMGD
•

Depunerea contestațiilor : 23.03.2021, ora 1000 la Compartimentul Personal-Salarizare

•

Soluționarea şi afişarea rezultatului la contestații: 24.03.2021-imediat după soluţionarea
contestaţiilor.
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•

Afișarea rezultatelor finale : 25.03.2021 ora 1000

Data, ora și locul susţinerii examenului de promovare : examenul de promovare se va desfăşura la
sediul Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima’’, str. I. C. Brătianu nr. 25, Mun. ClujNapoca, în data de 18 Martie 2021, ora 1000, în foaier, parter, Sala Vasile Herman.
Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii
următoare celei în care a avut loc promovarea, respectiv începând cu data de 01 aprilie 2021. După
promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.
Afişat azi 03.03.2021, ora 1500 la sediul ANMGD şi pe pagina de internet a instituţiei:
www.anmgd.ro, secţiunea Documente/Posturi vacante/Posturi auxiliar didactice.
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