Nr.______/____________________
ANUN
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa organizează, în data de 31 mai 2017, ora 11:00,
la sediul său din Târgovişte, str. Al. I. Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa, examen pentru
promovarea la gradul profesional III pentru un post de instrumentist în cadrul
compartimentului Orchestra Populară ”Chindia”.
Condi ii de participare:
- să aibă cel puţin 1 an vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
- să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimul an.
Acte necesare pentru înscriere:
Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:
- adeverinţă eliberată de compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în
gradul profesional din care promovează;
- cerere de înscriere adresată managerului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Bibliografie:
- O lucrare la alegerea comisiei, din trei lucrări de acompaniament propuse de candidat;
- Sondaj din repertoriul spectacolelor susţinute de la data angajării.
Modalitatea de desfăşurare a examenului:
Examenul va consta în susţinerea unei probe practice în cadrul căreia candidatul va
interpreta piese desprinse din bibliografia de mai sus.
Examenul pentru promovarea în gradul profesional III se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Titlului II al HG. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice şi a Dispoziţiei cu nr. 206/17.05.2017, emisă de managerul Centrului Judeţean
de Cultură Dâmboviţa.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenului de
promovare se afişează la sediul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi pe pagina de
internet www.cjcd.ro în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. Candidaţii
nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a
contestaţiilor va reevalua proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în
două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Dosarele de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional III vor
fi depuse la sediul Centrului Jude ean de Cultură Dâmbovi a, în perioada 17.05.2017 30.05.2017, între orele 8.00 - 16.00.
Manager,
Cătălin Ionu Lăscaie

