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                Nr. de înregistrare : 1591/CPS/11.10.2019 

ANUNŢ  PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE  

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“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea 

examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei 

BELDEAN ANDREEA-CRISTINA, prin transformarea postului din statul de funcții 

din Administrator financiar (studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 

0, în Administrator financiar (studii superioare), gradul profesional III, gradaţia 0. 

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către salariați în vederea promovării 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. 
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 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  

Tipul probei :  Probă scrisă care constă în redactarea unei lucrări scrise cu tema:  

”Acordarea burselor sociale în sistemul universitar”, cu exemplificarea modalităţii de 

preluare şi verificare a unui dosar de acordare a bursei de ajutor social.  Punctajul minim de 

promovare este de 50 de puncte. 

Bibliografie de examen propusă :  

 ORDIN  Nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 ORDIN  Nr. 4104/2017 din 21 iunie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul                 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă 

 ORDIN  Nr. 4366/2017 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă 

 ORDIN  Nr. 5076/2017 din 28 septembrie 2017pentru completarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de 

acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 

învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă. 

    Calendarul examenului :     

 Proba scrisă : 28.10.2019 ora 1100  în  Sala  nr. 20- Sala profesorală.                  
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 Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29.10.2019 ora 1100 pe site-ul şi la avizierul 

instituţiei 

 Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 30.10.2019, ora 1100 la Compartimentul 

Personal-Salarizare  

 Soluționarea şi afişarea rezultatului la contestații: 30.10.2019-imediat după  

soluţionarea contestaţiilor. Se va afişa pe site-ul şi la avizierul instituţiei. 

 Afișarea rezultatelor finale : 31.10.2019 ora 1100    

          Data afișării anunțului la sediul și pe pagina de internet a ANMGD : 11.10.2019  

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. Cluj-Napoca, în data de 28.10.2019, ora 1000, în Sala nr. 20, 

situată în corpul A, etajul 1. 

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 

01.11.2019. 

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții. 


