
ANUNT DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

In conformitate cu prevederile:

– H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a persoanlului contarctual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 
completarile si modificarile ulterioare.

– H.G. nr. 1027 din 24.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesioanle imediat superioare a persoanlului contarctual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. 286/2011.

Institutul  de  Matematica  "Simion  Stoilow"  al  Academiei  Romane  anunta  organizarea
examenului  de  promovare  in  gradul  profesional  superior,  a  doamnei  SAVU  DANA   prin
transformarea  postului  din  statul  de  functii  din  referent  de  specialitate  gradul  II  (studii
superioare), gradatia 5, in  referent de specialitate gradul I (studii superioare), gradatia 5.

Dosarul de inscriere la examenul de promovare va cuprinde:
– Referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic
– Copie dupa fisa de evaluare a performantelor profesionale 
– Copia diplomei de licenta sau a adeverintei de absolvire a studiilor universitare.

Tipul probei: Examenul de promovare va consta in sustinerea unei probe scrise.

Bibliografia de examen propusa: 
– Legea nr.16 din 1996 - Legea arhivelor nationale (republicata 2014)
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile 

si institutiile publice
– Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 

petitiilor
– Legea nr. 544 din 2001- privind liberul acces la informatiile de interes public

 

Calendarul examenului:
Proba scrisa                  27 decembrie 2018
Afisarea rezultatelor    28  decembrie 2018
Depunerea contestatiilor 03 ianuarie 2019
Afisarea rezultatelor finale 04 ianuarie 2019

Data afisarii anuntului la sediul si pe pagina de internet a IMAR: 14 decembrie 2018
Concursul se va sustine la sediul IMAR in data de 27 decembrie 2018 ora 10,00
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