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AL ACADEMIEI ROMÂNE
25.05.2022

Se aprobă
DIRECTOR,

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,
Institutul de Mecanica Solidelor organizează examen de promovare în treapta
profesională imediat superioară a titularului postului de muncitor II .
Examennul va avea loc la sediul Institutului de Mecanica Solidelor din str C-tin
Mille, nr 15, sector 1, București în data de 28 IUNIE 2022 ora 12.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească salariatul ce deține funcția de muncitor II
pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară ,
respectiv tr I sunt următoarele:
< 6 ani vechime în meserie
< În ultimii 3 ani, în urma evaluării profesionale anuale, performanțele profesionale
individuale au fost apreciate cu calificativul "foarte bine ", cel puțin de două ori:
ACTELE NECESARE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI:
-cerere de înscriere adresata conducătorului unității:
-copie după actul de identitate
-copie după certificatul de căsătorie,dacă este cazul:
-copie după carnetul de muncă
-copie după certificatele de naștere ale copiilor, dacă este cazul
-copie după diploma de absolvire a cursurilor de calificare
-fișele de evaluare a persormanțelor profesionale individuale pentru anii: 2019, 2020, 2021
NOTA
Copiile după actele sus menționate, se prezintă însoțite de documentele originale sau copii
legalizate.
Salariatul care se înscrie la examen este obligat să depună la dosar doar documentele care
nu se află la dosarul personal din cadrul RU.
Dosarul de participare se va depune până în data de 07.06.2022 ora 14, la secretariatul
unității.
Anterior depunerii dosarului la secretariatul unității, salariatul se va prezenta la RU care va
verifica dosarul d.p.d.v al îndeplinirii condițiilor legale de promovare.
PROBELE EXAMENULUI
Examenul de promovare va consta într-o singură probă, respectiv proba orală.
Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Contabilitate - Resurse umane al
Institutului, de pe site-ul www.imsar.ro şi la tel. 021/312.67.36

Anexa 1
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 319/2006 – a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de
viață al populatiei.
4.Legea nr 752/2001 - Organizarea și Funcționarea Academiei Române
TEMATICA
*Funcționarea unităților de cercetare în cadrul Academiei Romane
*Obligațiile salariaților, la locul de muncă, privind apararea împotriva incendiilor
*Obligațiile lucrătorilor privind securitatea în muncă
MODUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI - DISPOZIȚII GENERALE
* Prin decizie directorul Institutului constituie comisia de examen respectiv comisia de soluționare
a contestațiilor.
*Comisiile din 3 membri cu experiență în domeniul postului în care se face promovarea și un
secretar
*Președintele comisiilor va fi Directorul Adjunct.
*Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în
comisia de soluționare a contestațiilor.
Persoanele desemnate în comisiile de examen sau de soluționare a contestațiilor trebuie să
îndeplineasca cumulativ următoarele condiții:
*Să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese,
*Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de examen sau în comisia de soluționare
a contestațiilor persoane care au fost sancționate disciplinar, iar sancțiunea aplicata nu a fost
radiată, conform legii.
* Are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidații sau interesele patrimoniale ale sale
ori ale soțului sau soției pot afecta compatiabilitatea si obiectivitatea evaluării
* este sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un
alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de soluționare a contestațiilor.
Comisia de examinare va stabili subiectele pentru proba orală în ziua desfășurării
examenului pe baza bibliografiei/tematicii stabilite.
Comisia de examen poartă întreaga răspundere pentru buna organizare și desfășurare a
examenului, asigurarea legalității în ceea ce privește evaluarea candidaților, asigurarea șanselor
egale pentru aceștia, securitatea probelor de examen și confidențialitatea documentelor elaborate de
comisie și candidații în vederea evaluării.
CALENDARUL ORGANIZARII EXAMENULUI ESTE:

Nr
Crt
1
2
3
4
5

Denumirea activității

Data limita

ora

Depunerea dosarului
Desfășurarea probei orale
Afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor
Afișarea soluționării contestațiilor și a rezultatului final

07.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
04.07.2022
05.07.2022

14:00
12:00
14:00
14:00
14:00

Întocmit,
Biroul Rcsursc Umanc

