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ANUNT CONCURS
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Muzeul de Arti din Cluj-Napoca organizeazl examen dc promovare in grade sau treptc

a unor angaja{i, ai institufiei care indeplinesc condifiile prevlzute de legislafia in

vigoare. Concursul va avea loc la sediul institufieiin data de 02 Decembric 2020 - ora

l3:00, proba scris[ qi 08 Decembrie 2020 - ora l3:00, proba interviu.

Examenul se va desfbqura oonlbrn-r regulamcntLrlLri de organizarc rsi desligurare a

examenului de promovare in grade sau trepte pro{'osronalc a personalr-rlui contractual din

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean ClLrl gi al unor institLrlii pr,rblice aflate

in subordine ( Anexa la Dispozi1ianr.3212013), precum Ei Anexa la Dispozilia Consiliului

Judefean cu nr.355/20 1 3.

Precum qi irr conformitate cu HotarArea Guvcrnului nr.286123.03.2011 pentru

aprobarea RegLrlamentului *cadrr-r privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui

posl vacant sau temporar vacant corespunzitor lirnc!iilor corrtractualc ai a critu'iilor de

prornovare in grade sau trepte prol'esionale imcdiat supcrioare a personalului contractual din

sectorul bugetar platit din londuri purblice.

S ituatria posturilor/f uncfi i lor contractuale promov abi I e :

l. Gherasim Florin - Muzeograf grad II, posibilitate de promovare la Mr-rzeogral'grad

l; cod CIOR 262103 in cadn-rl Serviciului (lcrcetare, Organizarc Irxpozilii Ei

Pedagogie Muzealir;

l. Cerinfe princi;rale:
1. Promovarea personalului contractual in glade/ trepte prol'esionale irnediat superioare se

face, de reguld, pe post vacant.
2. In situafia ?n care nu existii Lln post vacant. prorrovarcil sc thce prin translbnrlarca postului
in care personalul contrerctuiil estc incaclrurt, inlr-ur-r nivcl inrcdiat supcrtot", ct.t incaclt'area in
cheltuiel ile bugetarc aprobarc.
3. Pentru a participa 1a examcrnul de plonrovr.rre irr grld/treapta pro{bsional[, canc'lidatul

trebuie s5 indeplineasch cumulativ urmAtoarclc corT dilir:

LUzlit it. t)t; ,\r't \ ( l.t.J \ \ P{)rf,\



a. s[ aibd o vechime de rninirnum 6 luni irr gradul sau treapta prol'esionald din care

promoveaz6;
b. s[ fi oblinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea perfbrmanlelor prof.esionale

individuale.

II. Probele de concurs:
Proba scrisl : 02 Decembrie 2020- orele 13:00 la sediul Muzeului de Arti Cluj-Napoca;
Interviu: 08 Decembrie2020- orele l3:00 la sediul Muzeului de Arti Cluj-Napoca.
La proba de interviu pot participa doar acei candidafi care au fost admigi la proba

scrisl.
Contestafiile referitoare Ia rezultatul concursului, respectiv rezultatele pe etape ale

concursului pot li depuse in termen de maxim 48 de ore de la data aliEirii
rezultatelor probei scrise ori a interviului, la sediul IVluzeului de Arti Clu.j-Napoca,
secretariat.

Data limit[ pfln[ la care candidafii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de
19 Noiembrie 2020 orele 14:00 la sediul institu{iei.

III. Pentru ?nscrierea la concurs carrdidatul va intocmi un closar dc concurs care va confine:
1. cererea de inscriere;
2. adeverin!6 eliberatd de corlpartirnentul resurse umane in vederca atcstirii vcchimii in

gradul/treapta prol-csional6 din care promoveaz.a ;

3. copie de pe rapoartele de evaluare a perfbrn-ran{elor prof.esionale ir"rdividualc ;

Punctajele finale ale probelor se vor consemna in Raportul hnal al examenului, semnat de

cdtre membrii cornisiei de exarninare, nurni{i prin decizia rnternS.

lncadrarea in noua firnclie sau grad prof-esional a persoanei care a fbst dcclaratd ,,adr.nisd", la
examenul de promovare se va I'acc in termcn dc maximurm l5 zile lucrf,toare dc la data

fi nalizarii examenului.
Ca urmarc a promov[rii, liga salariatu]r-ri va [i conrpletatir cu noi atribulii, in raport cu nivelul
postului, prin grija gelului ierarhic superior (in C1. Ancxit la Dispozi1ianr.32120l3 a

Consiliului Jude{ean Cluj).
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