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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 de Muzică “Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, anunţă organizarea examenului 

de promovare în gradul profesional imediat superior, a doamnei COSTEA SONIA LORENA 

prin transformarea postului din statul de funcții din Administrator financiar (studii 

superioare), grad profesional II, gradația 5, în Administrator financiar (studii superioare) grad 

profesional I, gradația 5.   

Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea promovării sunt:  

 promovarea se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi 
aprobat de rectorul AMGD.Referatul se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui 
trimestru, la biroul Personal-Salarizare 

 candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul “ foarte bine” la evaluarea performanțelor 
profesionale individuale cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani în care aceştia s-au aflat în activitate  

 candidaţii 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. Copie xerox după evaluarea performanțelor profesionale individuale din care să rezulte 

obținerea calificativului “Foarte Bine”  

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

Tipul probei : Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise cu tema : "Actele 
justificative pentru întocmirea registrului de casă şi detalierea lor". Punctajul obţinut este consemnat 
în borderoul de notare . Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
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Bibliografie de examen propusă :   

• Decretul nr. 207/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale 
unităţilor bugetare  

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 
• Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 

privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 
• ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile 
•  Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și 

plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

 
Tematica de examen propusă  :  Actele justificative pentru întocmirea registrului de casă şi detalierea 
lor 

Calendarul examenului:  

1. Cererea de înscriere la examenul de promovare  08.10.2018 

2. Proba scrisă                               16.10.2018 

3. Afișarea rezultatelor                  17.10.2018 

4. Depunerea contestațiilor            18.10.2018 

5. Soluționarea contestațiilor         19.10.2018 

6. Afișarea rezultatelor finale        22.10.2018 

7. Încadrarea în noua funcţie se face cu prima zi a lunii următoare celei în care a 
avut loc promovarea  

01.11.2018 

  

Data afișării anunțului la sediul și pe pagina de internet a AMGD : 01 Octombrie 2018  

Data, ora și locul susținerii examenului de promovare : examenul de promovare se va desfăşura 

la sediul  Academiei de Muzică ’’Gheorghe Dima’’, str. I.C. Brătianu nr. 25, Loc. Cluj-Napoca, 

în data de  16 octombrie 2018, ora 10, în Sala Profesorală (sala nr. 20). 

                                                          RECTOR 

          Prof.univ.dr.Vasile Jucan  

 

 

Întocmit,                  Vizat, 

Ec. Rodica Dîrjan                                                                        Oficiul juridic, Avocat Gabriela Culda  


