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A N U N Ţ 
 

Având în vedere: 
• prevederile art. 41¹ din Hotărârea Guvernului 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; 

• prevederile art. 31 din din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art.2 şi art.4  din Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare a personalului contractual din Centrului Naţional de Cartografie în grade/trepte 
profesionale şi transformări de posturi din studii medii în studii superioare, aprobată prin 
Decizia Directorului Centrului Naţional de Cartografie nr. 413/22.12.2017; 

• Acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind organizarea 
examenului de promovare nr.33560/08.08.2019 şi înregistrat la C.N.C. cu nr. 
2354/08.08.2019 

 
 Centrul Naţional de Cartografie organizează, în data de 24.09.2019 
 

 
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INTR-O FUNCŢIE PENTRU 

CARE ESTE PREVAZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR, PRIN TRANSFORMAREA 
POSTULUI 

 
din cadrul următoarelor compartimente funcţionale ale Centrului Naţional de Cartografie pentru 
postul menţionat mai jos: 

 
Serviciul Economic 
 1 post de referent tr.I care prin transformare va deveni consilier gr. II 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 
Pot participa la examenul de promovare intr-o funcţie pentru care este prevazut un nivel de studii 
superior persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii 

a) Să fie angajată a instituţiei; 
b) Să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajată în cadrul instituţiei 

respective; 
c) Studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care îşi desfaşoară activitatea sau 

considerate de angajator ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de 
necesitatea modificării fişei de post; 

d) Să existe aprobarea de catre directorul CNC a propunerii de promovare şi de modificare 
în mod corespunzător a atribuţiilor din fişa postului. 

 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN: 

 
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde 
următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere la examen, adresată directorului instituţiei; 
b) Copia actului de identitate; 
c) Copie legalizată dupa diploma de licenţă, după diploma de absolvire sau, după caz, 

după adeverinţa care sa ateste absolvirea studiilor. 
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EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN 
TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ  

 
Biroul Suport Implementare Înregistrare Sistematică 
 1 post de consilier gradul II care prin transformare va deveni consilier gradul I; 
 1 post de consilier cadastru gradul I care prin transformare va deveni consilier cadastru 

gradul IA; 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare persoanele 

care îndeplinesc următoarele condiţii: 
 

a) Au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă profesională, dovedit cu documente în acest sens; 
b) Au obţinut calificativul „ foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN: 

 
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va cuprinde 
următoarele documente: 

a) Cerere de înscriere la examen, adresată directorului instituţiei; 
b) Copia actului de identitate; 
c) Copii a actului administrativ care atestă ultima promovare; 
d) Copii după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 

ani, în care salariatul s-a aflat în activitate 
 
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este 12.09.2019 
inclusiv. Acestea se vor depune la secretariatul instituţiei. 

 
Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 13.09.2019, urmând să se afişeze lista cu 

candidaţii admişi/respinşi. 
 
Examenul se va desfăşura la sediul Centrului Naţional de Cartografie, bdul. Expoziţiei nr.1A, 

sala de consiliu.  
 

SUSŢINEREA EXAMENULUI:    
 
Examenul  constă în susţinerea unei probe scrise.       
Proba scrisă va avea loc în data 24.09.2019 la sediul Centrului Naţional de Cartografie, bdul. 

Expoziţiei nr.1A, sala de consiliu, ora 10.00.   
 
Proba scrisă constă în elaborarea  unei lucrări . 
 
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut  minim 50 de puncte. 
 
Tematica şi bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul 

Centrului Naţional de Cartografie şi pe site-ul instituţiei: www.cngcft.ro. - secţiunea “Carieră” 
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