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ANUNT
Privind organizarea examenului de promovare în funcţie, a personalului contractual
din cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău.
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău organizează, la sediul unităţii, din loc.Bacau,
str.George Bacovia, nr.20, jud.Bacau, în data de 26.01.2018, ora 10:00, examen de promovare in funcţie, a
personalului contractual din cadrul instituţiei.

-

Condiţii de participare la examen conform H.G. nr. 286/2011, actualizată prin H.G. nr. 1027/2014:
persoana încadrată in funcţia contractuală de tehnician debutant, va fi promovată, prin examen, în
funcţia de tehnician , treapta II, în baza referatului de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor
art.41 alin (9), de şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei.

Dosarul de examen se depune la serviciul resurse umane cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de
desfăşurarea examenului şi conţine în mod obligatoriu:
- referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei;
Modalitatea de desfasurare a examenului:
-Ora 10:00, probă scrisă (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare),
-Ora 13:00, probă interviu oral(testare cunostintele teoretice, practice si abilitatile candidatului).
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1. V.M. Susennikova, E.K. Kiseleva 1967 – Îndrumător pentru prepararea soluţiilor titrate- Editura Tehnică Bucureşti
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îngrăşămintelor - Academia De Ştiinţe Agricole Şi Silvice,Centrul de Informare şi Documentare pentru Agricultură şi
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4. A. Ianu, A. Cerbu ş.a. 1964 – Calcule şi probleme în practica chimică-Editura Tehnică Bucureşti
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