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Anunț examen promovare personal contractual propriu 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște organizează examen de promovare în trepte profesionale a 

personalului contractual din cadrul instituției (pentru post deja ocupat), după cum urmează: din postul de muncitor 

calificat treapta IV, pe postul de muncitor calificat treapta III. La examen poate participa numai angajatul care este 

încadrat pe postul respectiv (muncitor calificat treapta IV). 

  

Data și locul desfășurării examenului 

Examenul de promovare va avea loc în data de 17 martie 2021, începând cu ora 10.00, la sediul Liceului 

de Arte Bălașa Doamna Târgoviște. 

 

Bibliografia 

1. Legea sănătăţii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 

modificate şi completate. 

2. Legea ISU nr. 307/2006, Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6, actualizate.  

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice 

4. Ordinul 163/2007 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor. 

 

Modalitatea de desfășurare a examenului 

Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe practice, având durata de 1 oră. 

 

Condiții specifice  

Pentru a participa la examenul de promovare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "Foarte bine" la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în 

activitate.           

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, strada Lt. Pârvan Popescu, nr. 60, în intervalul 08.00-

16.00 sau la telefon: 0245 211 166, e-mail: contact@balasadoamna.ro. 
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