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ANUNT CONCURS
Postat in data de 03 Noiembrie 2020

Muzeul de ArtI din Cluj-Napoca organizeazl examen dc promovare in grade
sau trepte
unor
a
angajafi, ai institufiei care indeplinesc condifiile prevlzute de legislafia in
vigoare.Concursul vaavealoclasediulinstitufieiindata de27 Noiembrie 2020-ora
13:00, proba scrisr qi 07 Decembrie2020 - ora l3:00, proba interviu.

Examenul se va desfEgura confbrtr regulamentLrlui de organizarc
Ai desfbgr-rrare a
examenului de promovare in grade sau treptc prol'esionale a personalului contractual
din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean CILrJ gi al unor institulii
publice aflate
in subordine ( Anexa la Dispozi1ianr.32l20l3), precum qi Anexa la Dispozilia Consiliului
Judetean cu nr.35 5 12013.

Precum

9i in

confbnnitate

cu

Hotardrea Guvernului nr.286/23.03.2011 pentru

aprobarea Regulamentului -cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
posl vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcfiilor contractuale gi
a criteriilor de
promovare ?n grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.
Situalia posturilor/funcliilor contractuare promovabile:

I'

Ddrdban Claudia

-

Referent de specialitate grad

Referent de specialitate grad

Il; cod COR

III, posibilitarc cle promovare

la

242204 ?n cadrul DepartamenLului de

Comunicare gi Rela{ii cu publicul;

2'

Muregan Simona Mariana
promovare

-

Referent de specialitate grad

III,

posibilitate

la Referent de specialitate grad ll; cod COR 242204 in

de

cadrul

cornpartimentului Financiar-contabil gi Resurse Umane;

3'

Rusu Costel Mircea

-

Muncitor calificat (incadrator tablou) grad [I, posibilitate

promovare Muncitor calificat (incadrator tablou) grad

I;

de

cod COR 731720 in

cadrul Serviciului Achizilii, Adrninistrarea Patrimoni ului i Investilii
E

I. Cerinfe principale:
1, Promovarea personalulLri contractual in grade/ trepte prol.esionale imediat superioare se
f'ace, de regul6, pe post vacant.
2. In situafia in care nu exist[ un post vacanl, promoval.ea se f-acc prin translbnrarea postr.rlui
in care personalul contractual este incadrat. intr-un nivel imediat superior, cu incadrar.ea in
cheltuielile bugetare aprobate.
3. Pentru a participa la examenul de promovare in gradltreapta profesionala, candidatul
trebuie sd indeplineasc[ cumulativ urm[toarele condilii:
a. s[ aib[ o vechime de minimum 6 luni in gradul sau treapta profesionald din care
promoveazd;

b. sE fi ob[inut calificativul
individuale.

,,foarte bine"

la

evaluarea performan{elor profesionale

II. Probele

de concurs:
Proba scrisl : 27 Noiembrie 2020- orele 13:00 la sediul Muzeului de ArtI Cluj-Napoca;
Interviu: 07 Decembrie 2020- orele 13:00 Ia sediul Muzeului de ArtI Cluj-Napoca.
La proba de interviu pot participa doar acei candidafi care au fost aOmigi la proba

scrisl.
Contestafiile referitoare la rezultatul concursului, respectiv rezultatele pe etape ale
concursului pot fi depuse in termen de maxim 4g de ore de Ia data afigirii
rezultatelor probei scrise ori a interviului, la sediul Muzeului de ArtI Cluj-Napoca,

secretariat.
Data limittr p6nI la care candidafii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
de
17 Noiembrie2020 orele 14:00Ia sediul institufiei.

III. Pentru inscrierea la concurs candidatul va intocmi un dosar de concurs care va confine:

l.

cererea de inscriere;

2. adeverinf[ eliberatd de compartimentul resurse umane in vederea atest6rii vechimii in
gr adul I tr eapta pro fe

si

3. copie de pe rapoartele

onal6 din care promo v eazd ;
de evaluare a performanfelor profesionale individuale

;

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 funcfie sau grad profesional a persoanei care a fost declarat[
,,admis6,,, la
examenul de promovare se va face in termen de maximum l5 zile lucrdtoare de la
data
frnalizdr ii e xam enul ui .
Ca urmare a promovdrii, figa salariafului va fi completati cu noi atribufii, in raport cu
nivelul
postului, prin grija gefului ierarhic superior (in Cf, Anexd la Dispozil ia'nr. 32/)08
a
Consiliului Judefean Cluj ).
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