Nr.______/_______________
ANUN
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa organizează, la sediul său din Târgovişte, str. Al.
I. Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa, examen pentru promovarea la gradul profesional IA pentru un
post de operator imagine din cadrul Secţiunii Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale,
în data de 5 decembrie 2017, ora 10:00.
Condi ii de participare:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani;
- să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.
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;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
- cerere de înscriere adresată managerului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Bibliografie:
- Novac Mircea - Fotografia de la A la Z, Editura Tehnica, 1973
- Nicolae Stanciu – Tehnica imaginii de televiziune şi cinematografie, Editura Tehnica, 1971
- Nicolae Tomescu – Estetica imaginii fotografice, Editura Tehnica, 1972
- Fotografia digitală – http://www.eurocor.ro/doc/tl/10013 Lectie Demo Fotografie
Digitala.pdf, 2014.
Modalitatea de desfăşurare a examenului:
Examenul va consta în susţinerea unei probe practice în cadrul căreia candidatul va
efectua operaţiuni tehnice privind înregistrări audio- video.
Examenul pentru promovarea în gradul profesional IA se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Titlului II al 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 şi
ale Dispoziţiei cu nr. 264/16.11.2017, emisă de managerul Centrului Judeţean de Cultură
Dâmboviţa.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Rezultatele examenelor 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 acestora. Candidaţii
nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de ozi 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 IA
pentru postul de operator imagine vor fi depuse la sediul Centrului Jude ean de Cultură
Dâmbovi a, în perioada 17.11.2017, ora 8.00 – 4.12.2017, ora 16.00.
Manager,
Cătălin Ionu Lăscaie

