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                Număr de înregistrare: 192/CPS/14.11.2019  

 

ANUNŢ   

Privind examenul de promovare în grad profesional, examen organizat în data 

de 29.11.2019 

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, pentru următorul 

personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată: 

 Ţugulea Tatiana, prin transformarea postului din statul de funcții din 

Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional II, gradația 1, în Bibliotecar 

(studii superioare), gradul profesional I, gradaţia 1. 
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 Chiru Rebeca prin transformarea postului din statul de funcții din Bibliotecar 

(studii superioare), gradul profesional debutant, gradația 0, în Bibliotecar (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. 

 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 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 

Personal-Salarizare 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 probei :  Probă practică care constă în realizarea listei bibliografice cu următoarea 

tematică:  ”Coregrafie, dans, balet, euritmie” şi ”Suporturile de curs existente în fondul 

Bibliotecii ANMGD” 

Bibliografie de examen propusă :   Platforma Biblioteciii ANMGD. 

 Proba practică :29.11.2019 ora 1100  în spaţiul alocat examenului, din cadrul 

Serviciului Bibliotecă.              
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 Afișarea rezultatului examenului de promovare: 02.12.2019 ora 1100 pe site-ul şi la 

avizierul instituţiei 

 Depunerea contestațiilor : 03.12.2019, ora 1100 la Compartimentul Personal-Salarizare  

 Soluționarea şi afişarea rezultatului la contestații: 04.12.2019-imediat după  

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

 Afișarea rezultatelor finale : 05.12.2019 ora 1100    

          Data afișării anunțului la sediul și pe pagina de internet a ANMGD : 15.11.2019  

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 29.11.2019, ora 1100, în în corpul A, 

parter, Serviciul Bibliotecă. 

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 

01.01.2020. 

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


