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A N U N Ţ : 
 

 

EXAMEN DE PROMOVARE în data de 28.11. ora 10
00

  

de pe funcţia contractuală de consilier I/S cu 0,50 normă,  

pe funcţia contractuală de consilier IA/S cu 0,50 normă 

în cadrul Domeniului Management de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj 

 

1. Data examenului: 28.11.2016, ora 10,00. 

2. Locul de desfăşurare a concursului:   

-la sediul Inspectoratului Școlar județean Sălaj, tel/fax:0260661363 

 

3. CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen: 

Conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederilor O.M. nr. 5138/2014 și prevederilor art. 26(5) din Legea nr. 284/2010, promovarea în 

grade sau trepte profesionale superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale 

individuale apreciate cu calificativul ”foarte bine”, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani. 

 Persoanele încadrate în funcţii contractuale vor fi promovate, prin examen, în condiţiile legii, în 

funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui Referat de evaluare întocmit, cu 

respectarea prevederilor art. 41 alin. (9) din H.G. nr. 286/2011, de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice. 

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise şi se desfăşoară cu respectarea 

prevederilor art. 41^1, 44 şi 45 din H.G. nr. 286/2011 și O.M. nr. 5138/2014. 

 

4. BIBLIOGRAFIE 

- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- LEGE   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

- Ordin nr. 3844/24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al 

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ. 

- H.G. nr. 1294/2004 privind aprobare Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 

privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 

-  

5.   În vederea participării la examen candidatul propus pentru promovare se va prezenta la ora 9
45

 

în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și va avea asupra lui B.I./C.I şi instrumente de scris 

cu culoare albastră în vederea susţinerii probei scrise. 

Afişat în data de 14.11.2016  
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