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     Publicat azi , 26.04.2018 

 

 

ANUNȚ 

 

Centrul Municipal de Cultură Arad organizează în data de 29.05.2018,ora 

10:00, (proba scrisă), examen de promovare în gradul profesional imediat superior, 

pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 65, alin.(2) 

din Legea nr.188/1999, republicată 2, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

      Condiţii de participare la examen: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din 

care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în 

condiţiile  legislaţiei în vigoare . 

 

       Calendarul de desfășurare a examenului : 

- data limită de depunere a dosarelor de concurs este 15.05.2018, ora 17.00 

- selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor; 

- rezultate selecție dosare: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a dosarelor; 

- proba scrisă: 29.05.2018, ora 10.00;  

- interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu 

rezultatele la proba scrisă. Interviul va fi susţinut numai de candidaţii care au 

obţinut la lucrarea scrisă minimum 50 de puncte.  

- notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum 72 de ore 

de la finalizarea fiecărei probe; 

- după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, 

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore 

de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării 

rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

- rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de 

internet a acesteia, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului prevăzut pentru ultima probă. 

 

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste 

grilă din bibliografia anunţată, în prezenţa comisiei de concurs, conform HG. nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
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modificările și completările ulterioare. 

        

        Dosarele de înscriere  se depun în 20 de zile de la data publicării anunțului 

și vor conţine următoarele: 

 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul 

Juridic, Resurse Umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale din ultimii 2 ani; 

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la HG 611/2008; 

 

 

Copiile documentelor prevăzute la lit. a) și b) se prezintă în copii legalizate sau 

însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul  

de către secretarul comisiei de examen. 

Dosarele se vor depune persoanei care asigură secretariatul comisiei de examen 

din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Salarizare. 

Sunt considerate complete doasarele care conțin toate documentele prevăzute la 

litera a)-c) și au fost depuse până la data de 15.05.2018, ora 17:00. 

     

Examenul constă în trei etape, după cum urmează: 

a) selecția dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă; 

c) interviul. 

 

Bibliografia  aferentă este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul anunț. 

Relaţii suplimentare se obţin la panoul de afişaj din cadrul Centrului Municipal 

de Cultură Arad și la  telefon 0371501072 - persoana de contact Vasiu Monica 

Ștefania.  
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Nr.2241/26.04.2018                                                                             De acord,                                                                                                                                                               

                                                                                                       Director executiv 

                                                                                           Pădurean – Andreica Daniela 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat 

superior, pentru funcționarii publici din cadrul serviciului public de interes local 

Centrul Municipal de Cultură Arad, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 

65, alin.(2) din Legea nr.188/1999, republicată 2, actualizată, cu modificările 

 și completările ulterioare. 

1. Constituția României;  

2. Legea 188/1999 – privind statutul funcționarilor publici,  cu modificările și 

completările ulterioare, republicată (M.Of. nr. 365/2007); 

3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcționarilor publici,  cu 

modificările și completările ulterioare, republicată (M.Of. nr. 525/2007); 

4. Legea nr.161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea 

funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

de Integritate, precum și completarea altor acte normative cu modificările și 

completările ulterioare, publicată  M.O nr.621/2010; 

6. Hotărârea Guvernului 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 350/2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice                   alocate pentru activități nonprofit de interes general ( M.Of. 

nr. 1.128/2005); 

8. O.G. nr. 51/1998 - privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor 

şi proiectelor culturale, cu completările şi modificările ulterioare (M.Of. nr. 

296/1998); 

9. Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare (M.Of. nr. 200/2000); 

10. H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.578 din 14.09.2001; 
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11. H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 823 din 03.12.2007; 

12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive 

de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului 

Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 325 din 11.04.2006 

13. Legea 98/2016, privind achizițiile publice 

 

Director executiv adjunct 

 
CREȚU RAMONA 
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