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ANUNT CONCURS

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

a unor angaja{i, ai institu{iei care indeplinesc condi{iile previzute de legisla{ia in

vigoare. Concursul va avea loc la sediul institufiei in data de 10 martie 2017-ora 10.00'

proba scrisi qi 15 martie20lT- ora 10.00, proba interviu.

Examenul se va desfbgura conform regulamentului de orgarizare gi desfrqurare a

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

cadrul aparatului de specialitate aI Consiliului Judefean Cluj gi al unor institufii publice aflate

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

Judelean cu nr.355/201 3.

Precum qi in conformitate cu Hotardrea Guvernului nr.286123.03.2011 pentru

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

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

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

sectorul bugetar platit din fonduri publice.

S itualia posturilor/funcf iilor contractuale promovabile :

1. Gherasim Florin: Muzeograf debutant, posibilitate de promovarclamuzeograf II;

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

face, de reguld, pe post vacant.
2. In situa{ia in care nu existi un post vacant, 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 grad/treaptd profesionald, candidatul

trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii :

a. sd aibf, o vechime de minimum 6 luni in gradul sau treapta profesionald din care

promoveazd;
b. sd fi oblinut calificativul ,,foarte bine" Ia evaluarea performanfelor profesionale

individuale.
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Il.Probele de concurs:
Proba scrisd :10 martie 2017- orele 10.00 la sediul Muzeului de Artd Cluj-Napoca;
Interviu: 15 martie 2017- orele 10.00 la sediul Muzeului de Artd Cluj-Napoca.
La proba de interviu pot participa doar acei candidafi care au fost admiqi la proba scrisd.
Contestaliile referitoare la rezultatul concursului, respectiv rezultatele pe etape ale

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

Data limitd pdnd la care candidalii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de
01 martie 2017 orele 14,00la sediul instituliei.

III.Pentru inscrierea la concurs candidatul va intocmi un dosar de concurs care va confine:
1. cererea de inscriere;
2.adeverinld eliberatd de compartimentul resurse umane in vederea atestdrii vechimii in

gradul/treapta profesional6 din care promo v eazd" ;

3. copie de pe rapoartele de evaluare a performanlelor profesionale individuale ;

Punctajele finale ale probelor se vor consemna in Raportul final al examenului, semnat de
c6tre membrii comisiei de examinare, numili prin decizia intem6.
Incadrarea in noua func{ie 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
frnalizdrti examenului.
Ca urmare a promovirii, fiqa salariatului va fi completatd cu noi atribufii, in raport cu nivelul
postului, prin grija pefului ierarhic superior( in Cf. Anexd la Dispozi1iam.32l20l3 a
Consiliului Judelean Cluj ).
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