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in conformitate cu prevederile Dispoziliei Pregedintelui ConsiliuluiJudetean Timig

nr.48 din data de 02.O2.2075,privind aprobarea Regulamentului de organizare gi desf;$urare a

examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Timig, precum gi din cadrul instituliilor gi

serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului judelean gi ale HG 286123.03.201,1, privind
aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunz;tor funcliilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modific;rile ulterioare;

Muzeul Nationalal Banatului cu sediul in municipiulTimigoara, Strada Martin
Luther, nr.4, organizeazi examen pentru promovarea din Funclia ContractualS de
Execu!ie Restaurator Gradul ll in Functia ContractualS de Execulie Restaurator Gradul l.

Examenul se va desfSgura la sediul Muzeului Nalional al BanatuluiTimigoara

Strada Martin Luther, nr.4 dup5 cum urmeazi :

Depunere dosar candidat 18.05. -25.06.2O2! in intervalul orar 0900- 1500;

Afi5are rezultate Proba seleclia dosarelor 28.06.202L'l

Depu nere contestatii 29.06.2021;

Afi5are rezultate dupd solutionarea contestaliilor 30.06.2021

Proba scrisi va avea locin data 05.O7.2021.,ora 1100 ;

Afi5are rezultate la Proba scrisi 06.07.2021 
;

Depunere contestatii la rezultate Proba scrisi 07.07.2021 
t
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- Afi5are rezultate dupi solulionarea contestatiilor 08.07.2021 .

Pentru a se inscrie la examenul de promovare in gradul profesional imediat

superior, candidata va depune la secretarul comisiei de examen, un dosar care va

contine urmitoarele documente :

- Cerere pentru inscrierea la examenulde promovare

- Referat de evaluare intocmit de seful ierarhic;
- Adeverinti care si ateste, vechimea in gradul profesional din care promoveazS
precum gi faptul ci a obtinut in ultimii 3( trei) ani la evaluarea performantelor
profesionale individuale, calificativul FB (foarte bine) de cel pulin doui ori ;

- Copii Xerox dupi :

a) Decizia managerului Muzeului Nalional al Banatului prin care s-a dispus
promovarea candidatei pe functia dupS care promoveazi;

b) Figele de Evaluare a performantelor profesionale individuale aferente
ultimilor 3 (trei) aniin care acesta s-a aflat in activitate

Pentru a participa la examenul de promovare candidata trebuie si indeplineascd

urmitoarea condi!ii:

- Conform art.4 alin 3 din Regulamentulde organizare gi desfigurare a

examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personaluluicontractual din

aparatul de specialitate alConsiliuluiJudetean Timi5, precum gi din cadrul institutiilor 9i

serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliuluijudetean, aprobat prin Dispozitia

Pregedintelui Consiliului Judelean Timi5 nr.48 din data de 02.02.2015 ,,Pentru a participa la

examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare,

candidatul/a trebuie sd fi oblinut calificativul << Foarte Bine>> la evaluarea

performanlelor individuale cel putin de doui ori in ultimii 3 ani in care acesta s-a aflat in

activitate"

Dosarul de inscriere se va depune la secretarul comisiei de examen.

(Compartimentul Financiar Contabilitate R.U.,persoana de contact lnspector de

specia litate Apostu Marius.)
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