ANUNŢ
ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările si completările ulterioare si cu prevederile O.M.E.N. nr.5138/2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului
contractual,Școala Populară de Arte și Meserii Rm. Vâlcea organizează examen de promovare dupa cum
urmeaza:
1.Promovare de pe postul de referent de specialitate, gr.prof.II, pe postul de inspector de
specialitate, grad.prof. II- Compartimentul Programe și Proiecte Culturale.
1.
Bibliografia examenului de promovare
1.1 1.Ordin 2.231/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice privind organizarea
și funcționarea comisiilor, procedura de
selecție a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale în vederea acordării de
finanțări nerambursabile din Fondul
Cultural Național, cu modificăile și
compleările ulterioare;
2.Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
3.Legea 319/2006 a securității și sănătății în
muncă, cu modificăile și complerile

2.
3.

Tematica examenului de promovare
1.Instruirea lucrătorilor, potrivit art.20 si 21 din
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu
modificările şi completările ulterioare;
2.Organizarea și operaționalizarea colectării
selective în instituțiile publice, potrivit Legii
132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în
instituțiile publice ;
3.Date generale despre proiectul cultural potrivit
Ordinului 2.231/2011 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea și funcționarea
comisiilor, procedura de selecție a programelor,
ulterioare;
proiectelor și acțiunilor cultural în vederea acordării
4.Legea 132/2010 privind colectarea
de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural
selectivă a deșeurilor în instituțiile publice , Național, precum și de soluționare a contestațiilor;
cu modificările și completările ulterioare ;
4. Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului
de finanțare;
5.Dosarul achiziției (pentru solicitant);
6.Implementarea contractului de achiziție;
7.Etapa de organizare a procedurii de atribuire a
contractului
Data, ora si locul desfăşurării examenului de 14.12.2018, ora 1100,sediul Școlii Gimnaziale ,,
promovare
I.Ghe.Duca” Rm.Valcea.
Modalitatea de desfăşurare a examenului
Proba scrisă.
(proba scrisa )

Dosarul de examen va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializări;

Evaluarea rezultatelor examenului:
In cadrul examenului de promovare, proba scrisa va fi notata cu un punctaj de maximum 100 de
puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul institutiei, in termen de doua zile
lucratoare de la data sustinerii acestuia.
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de
la data afisarii rezultatelor.

