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  Nr. 8179/23.11.2017  

                                                                                                                 
ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare în funcția contractuală de execuție de 

consilier gradul II, studii S, ca urmarea a absolvirii domnului Gancea Adrian Marinel, a 

unei forme de învățământ superior 

 

  

În conformitate cu prevederile art.  41 alin.(1), alin.(4), alin.(5), alin.(6), 41^1, din 

Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 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, cu modificările și 

completările ulterioare, serviciul public de interes local -Centrul Municipal de Cultură Arad, 

organizează examenul de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a 

absolvirii de către salariat a unei forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea, prin transformarea postului, după cum urmează: 

 

- consilier, gradul II, studii superioare: 1 funcție  contractuală de execuție 

 

Calendarul examenului: 

- Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfășura la sediul instituţiei din Bd. 

Revoluţiei, nr. 97, ap 4, la data de 13.12.2017, orele 10.  

 

Informații suplimentare se obțin la telefon 0371501072, interior 105, Compartimentul Juridic 

Resurse Umane, Salarizare. 

Examenul se organizează în conformitate cu: 

 HOTĂRÂREA nr. 286 / 2011 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului contractual din 

cadrul serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, aprobat prin 

Decizia nr. 107/12.11.2015. 

Anunțul și Bibliografia privind examenul de promovare  a fost publicat : 

- la avizier 

- pe site-ul instituţie www.cmcarad.ro  

 

 

            

 

 

 

 

Afişat la panoul de la intrarea în sediul instituţiei azi  23.11.2017 , ora:10:00 

Secretar comisie, Monica VASIU                                                                                                     
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BIBLIOGRAFIE  

 

pentru examenul de promovare  în funcția de consilier gradul II, studii S , ca 

urmare a absolvirii, domnului Gancea Adrian Marinel, a unei forme de  

învățâmant superior. 

  
 

1. Legea nr. 215/2001 – Legea Administrației Publice Locale, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al 

României, nr. 123 din 20.02.2007; 

2. Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcției contractuale, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr.221 din 31.03.2011, actualizată; 

3. Titlul II, Cap. II- Executarea contractului individual de muncă și Titlul XI, Cap. 

II- Răspunderea disciplinară din Legea 53/2003- codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea 477 / 2004, privind codul de conduită a personalului contractual, din 

autoritățile și instituțiile publice; 

5. Lege 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, actualizată; 

6. Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice, republicată 
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