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                                                         ANUNT

Orasul  Hârlău,  jud.Iaşi   organizează  examen  pentru  promovare  in  treapta  profesionala
pentru personalul contractual din cadrul instituţiei.
            Examenul de promovare în treaptă profesională se desfasoară  in data de 10 mai 2021 ora
10,00 şi va consta în sustinerea unei probe practice.

Condiţiile de desfăşurare a examenului şi a condiţiilor de participare la examen de
promovare în treaptă imediat superioară 

I.Condiţiile de desfăşurare a examenului
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere :  în termen de 10 de zile lucrătoare de

la data publicării  pe site-ul institutiei si la sediul acesteia. Anunțul va fi publicat în data de
19.04.2021;

- data și ora organizării probei practice: 10.05.2021, ora 10,00 ;
- locul organizării probei practice : pe domeniul public stabilit de comisie .

Probele stabilite pentru exaen :
- selecţie de dosar ;
- proba practica .

II.a)Condiţiile de participare la examen
-să aibă o vechime de minimum 3 ani în treapta profesională din care promovează;
-să  fi  obtinut  calificativul  ,,  foarte  bine’’  la  evaluarea  performanţelor  profesionale

individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;
b)Dosarul de inscriere trebuie să conţină următoarele documente:
-cerere pentru participare la examen;
-adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în

din treapta de salarizare din care se promovează;
-copii  ale  rapoartelor  de evaluare  a performanţelor  profesionale individuale din care să

rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct.II, lit. a.
Bibliografie:
-Buletinul  Construcţiilor  vol.I-  editat  de  Institutul  de  Cercetări  în  Construcţii  şi  economia
Construcţiilor Bucureşti 1982.
-Normativ pentru verificarea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente –indicative
C56-85, editat de Institutul Central de cercetare , proiectare şi Directivare în Construcţii, 1986
-NSPM  12-Norme  specifice  de  sănătate  în  muncă  pentru  lucrul  la  înălţime,  Ministerul
Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei.



--NSPM 27-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate
şi finisaje în construcţii,, Ministerul Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei
Tematică:
-Faze şi operaţii în executarea lucrărilor de zidărie/zugrăveli/vopsitorie,
-Caracteristici ale fazelor şi operaţiilor, 
-Condiţii de calitate, 
-Norme de protecţia muncii,
-Norme de conduită-asigurarea unui serviciu public de calitate.
Alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Comp.Resurse Umane .
  

                     


