
ffi liii"=Tl?,ii 
D; 

T'r,,,::T;ilri:,T #Hffi
W ffimacluj.ro, macn@cluj.astrat.ro, cul: ;;;;;i ffi

Nr. inr eglo{20.06.2 0 1 8

ANUNT CONCURS

Postat in data de 2l iunie 2018

Muzeul de Arti din Cluj-Napoca organizeazi examen de promovare in grade sau trepte

a rinor angajafi, ai institufiei care indeplinesc condiJiile previzute de legisla{ia in

vigoare. Concursul va avea loc la sediul institufiei in data de 13 iulie 2018-ora 10.00,

proba scrisi qi 19 iulie 2018- ora 10.00, proba interviu.

Examenul se va desftgura conform regulamentului de organizarc qi desfrgurare a

examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj gi al unor institulii publice aflate

in subordine ( Anexa la Dispozitia nr. 3212013), precum gi Anexa la Dispozilia Consiliului

Jude{ean cu nr.3 5 5 12013 .

Precum qi in conformitate cu HotarArea Guvernului nr.286/23.03.2011 pentru

aprobarea Regulamentului --cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar plbtit din fonduri publice.

Situalia posturilor/funcliilor contractuale promovabile:

1. Maxim Teodor-Petru: Administrator I - studii medii, posibilitate de promovare la

Referent de specialitate in administratie publica grad III- studii superioare, Cor

242204.

I. Cerinle principale:
1. Promovarea personalului contractual in grade/ trepte profesionale imediat superioare se

face, de regul6, pe post vacant.
2. In situa{ia in care nu exist[ un post vacarrt, promovarea se face prin transfonnarea postului
in care personalul contractual este incadrat, intr-un nivel imediat superior, cu incadrarea in
cheltuielile bugetare aprobate.
3. Pentru a participa la examenul de promovare in gradltreaptd profesionald, candidatul
trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii :



a. sd aibd o vechime de minimum 6 luni in gradul sau treapta profesionald din care
promoveazd;
b. sd fi obJinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale
individuale.
II.Probele de concurs:
Proba scrisi : 13 iulie 2018- orele 10.00 la sediul Muzeului de Artd Cluj-Napoca;
Interviu: 19 iulie 2018- orele 10.00 la sediul Muzeului de Arti Cluj-Napoca.
La proba de interviu pot participa doar acei candidafi care au fost admiqi la proba

scrisi.
Contesta{iile referitoare la rezultatul concursului, respectiv rezultatele pe etape ale

concursului pot fi depuse in termen de maxim 48 de ore de la data afiqirii
rezultatelor probei scrise ori a interviuluio la sediul Muzeului de ArtI Cluj-Napoca,
secretariat.

Data limiti pini la care candida{ii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de
04 iulie 2018 orele 14,00 la sediul institu(iei.
III.Pentru inscrierea la concurs candidatul va intocmi un dosar de concurs care va con{ine:
l. cererea de inscriere;
2. adeverin(d eliberatd de compartimentul resurse umane in vederea atestdrii vechimii in

gradul/treapta profesionald din care promo v eazd ;

3. copie de pe rapoartele de evaluare a performan{elor profesionale individuale '
4. copie legalizata dupa diploma de licenta.

Punctajele finale ale probelor se vor consemna in Raportul final al examenului, semnat de
cdtre membrii comisiei de examinare, numili prin decizia internd.
Incadrarea in noua functie sau grad profesional a persoanei care a fost declaratd,,admisd", la
examenul de promovare se va face in termen de maximum 15 zile lucrdtoare de la data
frnalizdrii ex amenului.
Ca urmare a promovdrii, fiqa salariatului va h completatd cu noi atributii, in raport cu nivelul
postului, prin grija qefului ierarhic superior( in Cf. Anexd la Dispozi1ianr.32l20l3 a
Consiliului Judetean Cluj).

Bibliografie
I. Legislafie:
Legea nr.311 din 3 iulie 2003 a muzeelor qi a colecfiilor publice, republicati, cu
modificirile gi completirile ulterioarel
Legea nr.18212000 privind protejarea patrimoniului cultural na{ional mobil,
republicati, cu modificirile gi completirile ulterioarel
Legea nr. 98 /2016 privind achizifiile publice;
HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 9812016 (Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizi{ie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).
Legea nr.47712004 privind Codul de conduiti a personalului contractual din
autoriti(ile qi institu{iile publice;

intocmiUReferent de specialitate: Murepan Simona

0*-"\


