Nr. 1464/03.07.2019

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2), alin. (3) și alin. (5) din Anexa la H.G.R
nr.286/20011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, actualizată, Centrul Cultural Mihai Eminescu cu sediul în strada Jean Louis Calderon
nr.39, sector 2, Bucureşti, organizează în data de 17 iulie 2019, examen de promovare într-un grad
imediat superior pentru personalul contractual, respectiv de promovare din funcția de Inspector de
specialitate grad S I în funcția de Inspector de specialitate grad IA, în cadrul Serviciului Economic,
Resurse Umane, Juridic și Administrativ – Compartiment Financiar-Contabil și Resurse Umane.
Pentru participarea la examenul de promovare într-un grad imediat superior, candidata trebuie să
depună dosarul, cre să conțiună următoarele documente:
- cererea de înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
- adeverinţă care să ateste vechimea în grad;
- copie după ultimele trei rapoarte de evaluare;
- referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției.
Examenul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011, actualizată:
➢ proba scrisă: în ziua de 17.07.2019 ora 10,00 la sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu, din
strada Jean Louis Calderon nr.39, sector 2, Bucureşti;
➢ dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Centrul Cultural Mihai Eminescu, începând cu
data de 04.07.2019, până la data de 12.07.2019, inclusiv;
➢ verificarea dosarului de examen și afișarea rezultatului: până la data de 15.07.2019.
Bibliografia este detaliată în anexa 1.
Alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Economic, Resurse Umane, Juridic și
Administrativ, între orele 8,00-16,30 de luni până joi și între orele 8,00-14,00, vineri; relaţii suplimentare
la telefon nr. 031.405.39.25, persoană de contact: Gabriela Murgescu.
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ANEXA 1

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare
în grad imediat superior Inspector de specialitate S IA
în cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Juridic și Administrativ
Compartiment Financiar-Contabil și Resurse Umane
din data de 17 iulie 2019
•
•
•

•

•
•
•
•

Legea 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
Legea nr. 82/1991, legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare
OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările
ulterioare
OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea și
plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare
H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare
Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale
Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Mihai Eminescu aprobat prin
HCL Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului
de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu, modificată completată prin
HCL Sector 2 nr.73/2018 și HCL Sector 2 nr. 343/2018
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