PROCEDURA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI
PRIVIND PROMOVAREA iN GRADE!TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

I.

Cadrul normativ:

- Codul Muncii - Legea nr.53/2003, republicata;
• Legea 284/2010 - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
- Hotararea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice;
II. Explicatii generate
Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin
trecerea in gradul/treapta profesionala superioara.
1. Promovarea in grade/trepte profesionale a salariatilor se face prin examen, organizat
semestrial de institutia publica, cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.
2. Examenul privind promovarea in grade/trepte profesionale superioare se organizeaza
in urma solicitarii scrise a salariatilor care indeplinesc conditiile de promovare. aprobata
de catre Director/Director General.
3. Promovarea salariatilor in grade/ trepte profesionale se face, de regula, pe un post
vacant, iar in situatia In care nu exista un astfel de post se face prin transformarea
postului din statui de functii in care acestea sunt incadrate rntr-un nivel imediat superior.
ca urmarea a promovarii examenului.
4. Examenul consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice dupa caz,
~i interviu (proba practica se sustine in cazul functiilor contractuale Ia care este necesara
verificare abilitatilor practice).
Ill. Publicitatea examenului
5. Tematica ~i bibliografia va fi intocmita de ~eful directiei/serviciului/biroului in cadrul
careia se afla postul, este transmisa directiei/compartimentului de resurse umane ~i
aprobata de conducatorul institutiei.
6. Anuntul cuprinzand conditiile de participare, tematica §i bibliografia, privind
desfa~urarea examenului se va face Ia sediul institutiei ~i pe site- ul institutiei .
Anuntul se face cu eel putin 10 zile lucratoare inainte de sustinerea examenului ~i se
mentine Ia locul de afi~are al institutiei pana Ia finalizarea examenului
7. in conditiile modificarii unor aspecte referitoare Ia organizarea sau desfa§urarea
examenului se va face publicitatea modificarii respective prin afi~area acestor informatii Ia

sediul institutiei sau pe site-ul acesteia.

IV. Constituirea comisiei de examinare 11i de solutionare a contestatiilor
8. Cu eel putin 5 zile lucratoare 'fnainte de data sustinerii examenului se stabile~te
componenta comisiei de examen ~i componenta comisiei de solutionare a contestatiilor.
9. Comisia de examinare, precum ~i cea de solutionare a contestatiilor este fermata
din trei membrii - un pr~edinte. 2 membri ~i un secretar. Calitatea de membru In comisia
de examinare este incompatibila cu calitatea de membru In comisia de solutionare a
contestatiilor. Comisiile de examinare, respectiv de solutionare a contestatiilor se
constituie prin act administrativ al conducatorului institutiei organizatoare a examenului.
Comisia de examinare respectiv de solutionare a contestatiilor cu exceptia
secretarului sunt persoane cu pregatire ~i experienta profesionala in domeniul postului
pentru care se organizeaza examenul. in cazul in care in cadrul institutiei organizatoare
nu exista persoane cu pregatire §i experienta profesionala in domeniul postului pentru
care se organizeaza examenul, se va solicita un reprezentant din partea A.N.C.P.I.
Secretariatul comisiei de examinare ~i de solutionarea a contestatiilor se asigura de
catre o persoana din cadrul directiei/compartimentului de resurse umane al institutiei
organizatoare a examenului, acestea neavand calitatea de membri.
Secretarul comisiei de examinare, care poate fi ~i secretar al comisiei de solutionare a
contesta~ilor, este numit prin acela§i act administrativ de constituire a comisiilor.
10. Persoanele desemnate in comisiile de examinare sau de solutionare a contestatiilor
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba o probitate morala recunoscuta;
b) sa de~na o functie eel Putin egala sau echivalenta cu functia in care urmeaza sa se
promoveze;
c) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
11. Nu poate fi membru in comisia de examinare sau de solutionare a contestatiilor
persoana care a fost sanctionata disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fest radiata
conform legii.
12. Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de examinare sau de
solu~onare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele situatii:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea ~i obiectivitatea
evaluarii;
b) este sot, sotie, ruda sau afin pana Ia gradul al IV-Iea inclusiv cu oricare dintre
candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a
contestatiilor;
13. Situatiile prevazute Ia punctul 9 ~i 10 se sesizeaza de catre persoana in cauza, de
oricare dintre candidati, de conducatorul institutiei organizatoare a examinarii ori de orice
alta persoana interesata, in orice moment al organizarii §i desfa~urarii examenului.
a) Membrii comisiei de examinare sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au
obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre
aparitia oridirei situatii dintre cele prevazute Ia punctul 9 ~i 10. in aceste cazuri, membrii
comisiei de examinare sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se
abtinAa de Ia participarea ori luarea vreunei decizii cu privire Ia examen.
b) In cazul constatarii existentei uneia dintre situafiile prevazute Ia punctu/9 $i 10

actul de numire aJ comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de eel mutt
doua zile lucnitoare de Ia data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflata in
respectiva situatie cu o alta persoana care sa indeplineasca condifiile prevazute.
14. Nefndeplinirea de catre membrii comisiilor de examinare ~i de solutionare a
contestatiilor a obligatiei prevazute Ia punctul 12 litera (b) se sanctioneaza potrivit Legii
nr. 161/2003 privind unelEf masuri pentru asigurarea tr~nspare~tei i~ exe~citarea
demnitaplor publice, a funqii~or publice ~i in mediul de afacen, preventrea ~~ sancttonarea
coruptiei, cu modificarile ~i CQmpletarile ulterioare.

V. Conditii de participare

-----

15. Pot participa Ia examenul de promovare in grade sau trepte imediat superioare
persoanele care lndeplinesc IJnm'itoarele conditii:
- au 3 ani pe acela~i grad/treapta, dovedit cu carnetul de munca sau alte acte;
- sa fi obtinut Ia evaluarea performantelor profesionale individuate din ultimii 3 ani eel
putin de 2 ori calificativul "foarte bine";
- nu a fost sanctionat disciplinar dupa acordarea ultimului calificativ;
Salaria1ii incadrati in functia de debutant vor promova in gradul sau treapta imediat
superioari pe baza de examen dupa expirarea perioadei de 6 luni dar nu mai mult
de 1 an.

VI. Desfa~urarea probei scrise ~i a interviului

i
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16. Cuno,tintele teoretice se evalueaza pe baza unei probe scrise din domeniul de
activitate al angajatului care atesta pregatirea profesionala ~~ gradul de acumulare a
experientei profesionale in domeniul respectiv
17. in ziua desfa~urarii examenului, comisia de examen elaboreaza subiectele ~i
baremele de corectare pe baza tematicii aprobate.
in cazul in care proba scrisa consta Tn rezolvarea unor teste grila, intrebarile pot fi
formulate cu o zi inainte de data sustinerii examenului.
18. Locul desfa~urarii examenului, timpul acordat elabon3rii lucrarii, precum ~i modalitatea
de securizare a lucrarii sunt stabilite de comisia de examen.
Durata probei scrise nu poate depa~i 3 ore.
19 . Comisia de examen stabile~te subiectele ~i intocme~te 3 seturi de subiecte care vor fi
prezentate candidatilor.
Seturile de subiecte se semneaza de membrii comisie de examen, se lnchid In plicuri
sigilate, purtand ~tampila institutiei organizatoare de examen.
20. Comisia de examen stabil~te punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se
comunica odata cu subiectele ~i se afi~eaza Ia locul desfa~urarii examenului.
21. inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor pe baza
buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea.
a) Candidatii care nu sunt prezenti cand se face prezenta sunt considerati absenti.
b) Dupa verificarea identitapi candidatilor, este interzisa ie~irea din sala, cu exceppa
situatiilor de urgenta in care ace!?Ua pot fi lnsotiti de unul din membrii comisie de examen.
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c) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candidatilor
seturile de subiecte ~i invita un candidat sa extraga un plic cu subiectete de examen.
d) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul oridirei persoane In sala
in afara membrilor comisie de
examen precum ~i a persoanelor care asigura
secretariatul.
e) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, candidati!or
nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor
mobilelor ori a altar mijloace de comunicare Ia distanta.
f) in cazul in care comisia de examen constata ca nu sunt respectate prevederile de Ia lit.
e) candidatul va fi eliminat din sala, pe lucrare se va inscrie mentiune , anulat, iar cele
intamplate se consemneaza intru-un proces verbal.
22. lucrarile se redacteaza doar pe seturi de hartie asigurate de institutia publica
organizatoare de examen, purtand ~tampila pe fiecare fila. Prima fila, dupa lnscrierea
numelui ~i a prenumelui in coltul din dreapta sus, se lip~te astfel incat datele fnscrise sa
nu poata fi identificate ~i se aplica ~tampila institutiei organizatoare de examen.
23. La finalizarea lucrarii sau a timpului expirat, candidatul are obligatia predarii lucrarii,
semnand in borderoul special intocmit in acest sens.
24. Proba practica se sustine in cazul functiilor contractuale
verificarea abilitatilor practice.

Ia care este necesara

25. Comisia de examinare va evalua candidatul in cadrul interviului pe baza urmatoarelor
criterii:
a) comportament in situatii de criza;
b) abiliUi1i de comunicare;
c) capacitate de sinteza.
d) complexitate, initiative, creativitate ~i diversitatea activitatilor;
e) judecata ~i impactul deciziilor;
f) influenta. coordonare ~i supervizare.
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26. in cadrul examenului de promovare, fiecare dintre cele doua probe, proba scrisa ~i
interviul, vor fi notate cu un punctaj de maxim 100 de puncte. Membrii comisiei de
examinare acorda individual punctaje pentru fiecare dintre cele doua probe mentionate
consemnate in borderoul de notare. Punctajul final al fiedireia dintre cele doua se
calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor acordate individual pentru fiecare dintre cele
doua probe, proba scrisa ~i interviul.
27. Punctajul examenului de promovare se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor
finale obtinute Ia fiecare dintre cele doua probe scrisa sau practica dupa caz interviul.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
28. Rezultatul final se afi~eaza Ia sediul institutie In maxim 3 zile lucratoare de Ia
sustinerea examenului.
29. Candidatii pot depune contestatii in termen de 48 de ore de Ia data afi~arii
rezultatelor, Ia registratura institutiei.
30. Solutionarea contestatiilor se face de catre comisia de solutionare a contestatiilor In
maxim o zi lucratoare de Ia data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.
31. Afi~area listelor cu rezultatele finale.
32.incepand cu data de 1 ianuarie 2012, examenul de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare, organizat semestrial de institutia publica, se va sustine
dupa cum urmeaza:

-

-

In semestru I, examenul se va organiza in luna iunie ~i vor participa toti salariatii
care indeplinesc conditiile de promovare in grad/treapta in perioada ianuarieiunie;
in semestrulll, examenul se va organiza in luna octombrie ~i vor participa toti
salariatH care indeplinesc de promovare in grad/treapta in perioada iuliedecembrie;

33.Dupa afi~area rezultatelor finale, in termen de 5 zile, fiecare institutie publica va
Tntocmi decizia de promovare in grad/treapta cu data de 1 ale lunii urmatoare, dupa
sustinerea examenului.
34.in cazul in care sustinerea examenului de promovare este mai devreme de data
indeplinirii conditiilor de promovare, persoana in cauza poate participa Ia acest examen
dar decizi de promovare va intra Tn vigoare cu data de 1 ale lunii urmatoare indeplinirii
conditiilor de promovare .

35.Dupa emiterea deciziilor privind promovarea in grad/treapta profesionala imediat
superioara, se va intocmi ~i transmite statui de functii. In trei exemplare, Ia Agentie pentru
a fi aprobat.
La statui de functii se va anexa ~i deciziile de promovare.

