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                                    ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE 
 

 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator 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 și cu prevederile  Ordinului Ministrului Educației Naționale 

nr.5138/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de 

promovare a personalului contractual, Universitatea Națională de Arte organizează examen de 

promovare în grade sau trepte profesionale/examen de promovare într-o funcție pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează: 

 

 

1. Promovare de pe postul secretar gr.II, pe postul de secretar gr.I, în cadrul Serviciului 

Secretariat-Social-Arhivă 

 

Bibliografia examenului de 

promovare 

Legea Educației Naționale nr.1/2011-cu modificările și 

completările ulterioare, 

Metodologia Aracis privind autorizarea, acreditarea și evaluarea 

periodică a programelor și domeniilor de studii. 

Ghid de evaluare externă periodică a domeniilor de studii 

universitare de master 

Sistem informatic integrat tip ERP-EMSYS  

Tematica examenului de 

promovare 

Utilizarea sistemului informatic tip ERP-EMSYS 

- accesarea sistemului I tip ERP-EMSYS  

- administrarea datelor și a utilizatorilor 

- trimiterea unei cereri de informații prin sistemul  tip 

ERP-EMSYS 

- răspunsul la o cerere de informații 

Lansarea și structurarea aplicației tip ERP-EMSYS 

- setări în sistemul de operare 

- instalarea și lansarea aplicației t ip ERP-EMSYS  

Organizarea studiilor universitare 

Cerințe normative privind evaluarea externă periodică a 

domeniilor de masterat /Admiterea, trasferul, mobilitatea, 

parcursul sdtudenților și finalizarea studiilor/ 

Criterii, standarde și indicatori de performanță pentru  evaluarea 

externă a domeniilor de studii universitare de masterat 

Cerințe normative privind autorizarea de funcționareprovizorie 

și acreditarea/evaluarea periodică a programelorde studii 

universitare de licență 

Data, ora si locul desfasurarii 

examenului de promovare 

19.03.2019, orele  10,00, Str. General Budișteanu nr. 19, sector 

1, București 

Modalitatea de desfasurare a 

examenului (proba scrisa sau 

proba practica) 

Probă scrisă 
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2. Promovare de pe postul administrator financiar gr.II, pe postul de administrator financiar 

gr.I, în cadrul Serviciului Secretariat-Social-Arhivă 

 

Bibliografia examenului de 

promovare 

Legea Educației Naționale nr.1/2011-cu modificările și 

completările ulterioare, 

Metodologia Aracis privind autorizarea, acreditarea și evaluarea 

periodică a programelor și domeniilor de studii. 

Ghid de evaluare externă periodică a domeniilor de studii 

universitare de master 

Sistem informatic integrat tip ERP-EMSYS  

Tematica examenului de 

promovare 

Utilizarea sistemului informatic tip ERP-EMSYS 

- accesarea sistemului I tip ERP-EMSYS  

- administrarea datelor și a utilizatorilor 

- trimiterea unei cereri de informații prin sistemul  tip 

ERP-EMSYS 

- răspunsul la o cerere de informații 

Lansarea și structurarea aplicației tip ERP-EMSYS 

- setări în sistemul de operare 

- instalarea și lansarea aplicației t ip ERP-EMSYS  

Organizarea studiilor universitare 

Cerințe normative privind evaluarea externă periodică a 

domeniilor de masterat /Admiterea, trasferul, mobilitatea, 

parcursul sdtudenților și finalizarea studiilor/ 

Criterii, standarde și indicatori de performanță pentru  evaluarea 

externă a domeniilor de studii universitare de masterat 

Cerințe normative privind autorizarea de funcționareprovizorie 

și acreditarea/evaluarea periodică a programelorde studii 

universitare de licență 

Data, ora si locul desfasurarii 

examenului de promovare 

19.03.2019, orele  10,00, Str. General Budișteanu nr. 19, sector 

1, București 

Modalitatea de desfasurare a 

examenului (proba scrisa sau 

proba practica) 

Probă scrisă 
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