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Nr.5065 din 08.10.2018

ANUNŢ
În temeiul prevederilor H.G nr.286/2011 și a Ordinului nr.5138/2014 Universitatea Babeş-Bolyai
organizează EXAMEN DE PROMOVARE în grade/trepte profesionale imediat superioare sau funcții pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior.
Examenul va consta într-o probă scrisă sau, după caz, o probă practică și se va desfășura în data de
23.10.2018. Locul și ora desfășurării probei de examen vor fi comunicate ulterior candidaților.
Examenul de promovare se organizează în vederea ocupării funcțiilor de execuție prevăzute în Anexa la
prezentul anunț.
Pot participa la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare angajații care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- nu au promovat în perioada 01.12.2015 – 01.12.2018,
- au obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de
două ori în ultimii trei ani,
- superiorul direct a înregistrat la Direcția Resurse Umane o propunere pentru promovarea salariatului
în grade sau trepte profesionale imediat superioare (Referatul de evaluare în vederea promovării în
grade/trepte profesionale imediat superioare).
Pot participa la examenul de promovare în funcții pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
angajații pentru care superiorul direct a înregistrat la Direcția Resurse Umane o propunere în acest sens (Referatul
de evaluare în vederea promovării în funcții pentru care este prevăzut un nivel de studii superior).
În vederea înscrierii la examenul de promovare se vor depune la Direcția Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr.14, etaj 1, până la data de 15.10.2018, ora 1600, următoarele documente:
 cerere de înscriere la examen (formular tip, se găseşte pe pagina de internet a instituției
http://www.ubbcluj.ro/ro/staff/recrutare_selectie/),
 curriculum vitae (model european).
Lista cuprinzând tematica și bibliografia de examen poate fi obținută de la Secretariatul Direcției Resurse
Umane.
Rezultatele examenului vor fi comunicate prin afișare la avizierul Direcției Generale
Administrative și pe pagina de internet a instituției în data de 26.10.2018.
Contestațiile privind rezultatele obținute la examenul de promovare se pot depune la Direcția
Resurse Umane, str.I.C.Brătianu nr.14, etaj 1 în data de 29.10.2018 și vor fi soluționate în două zile lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane și de pe pagina de internet a
instituției (http://www.ubbcluj.ro/ro/staff/recrutare_selectie/).

