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Către,
Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bihor
În atenţia Directorilor unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar
Referitor la precizările legislative/metodologice privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a
bibliotecarului școlar, vă reamintim legislația în vigoare:
Cadru legislativ:
- Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011;
- OMECTS Nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de
documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare;
- OMECTS Nr. 5554/2011 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor corpului
didactic;
- ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual;
- LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
- Hotărârea nr. 286/ 23.03.2011, actualizată.
LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice
Art. 31
(6) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în
funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin
de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziție a
ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanții organizațiilor sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanții salariaților, dacă în statute sau în
legi speciale nu se prevede altfel.
ANEXĂ: REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a
personalului contractual
Art. 4
(2) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate
organiza trimestrial, semestrial ori anual, în funcţie de decizia conducătorului autorităţii ori
instituţiei publice.
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Art. 6
(1) Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, desemnate prin act
administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice, sunt formate din 3
membri cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi
un secretar.
Casa Corpului Didactic asigură coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare din
judeţul Bihor (OMECTS 5554/ 2011, OMECTS 5556/ 2011)
Coordonator metodic Biblioteci Şcolare, Trofin Mariana Rodica - mobil: 0731023038; e-mail:
mariana.trofin@ccdbihor.ro.
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