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ANUNŢ 
 

Centrul Municipal de Cultură Arad, organizează  
 

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL  
din cadrul serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad pentru posturile   

menționate mai jos 
 

Compartimentul Administrare Clădirea Preparandiei: 
      - consilier gradul II, nivelul studiilor superioare: 1 post 
 
Calendarul examenului: 

 Examenul va avea loc în data de 07.11.2019,  ora 10:00, la sediul instituţiei din Bd. Revoluţiei, nr. 
97, ap 4. 

 Examenul va consta într-o probă scrisă; 

 Bibliografia pentru examen este anexată prezentului anunț și face parte integrantă din acesta. 
 
Înscrieri şi informații suplimentare se obțin la telefon 0371501072, interior 104, Compartimentul Juridic 
Resurse Umane, Salarizare. 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 
Pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, candidaţii vor 
depune cererea de înscriere, până la data  de 30.10.2019  ora 17:00. 
Examenul se organizează în conformitate cu 

 Art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 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, modificată prin HOTĂRÂREA 
nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014; 

 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. 

 Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
       
                       DIRECTOR EXECUTIV  

   Daniela PĂDUREAN -ANDREICA   
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BIBLIOGRAFIA 

 
pentru examenul de promovare a personalului contractual  

din cadrul serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad,  
desfășurat la data de 07.11.2019 

 
1.Din Ordonanța nr. 57/2019 – Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 555 din 
05.07.2019: 
    a.) Partea I - Dispoziţii generale 

 – Titlul I - Dispoziţii generale 
 – Titlul II - Definiţii generale aplicabile administraţiei publice 
 –  Titlul III -  Principiile generale aplicabile administraţiei publice 

 b.) Partea III - Administraţia publică locală 
      –  Titlul I - Dispoziţii generale 
       –  Titlul III - Regimul general al autonomiei locale 

     –  Titlul V - Autorităţile administraţiei publice locale:Cap. I –IV 
c.) Partea VI - ……, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 
personalului plătit din fonduri publice 
    –  Titlul I - Dispoziţii generale 
    –  Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice: Cap. I, Cap.III, Cap. IV și 
Cap. V. 
d.) Partea VII - Răspunderea administrativă 

     – Titlul I – Dispoziții generale 
     – Titlul II – Răspunderea administrativ-disciplinară 
     – Titlul III - Răspunderea administrativ-contravențională 
     – Titlul IV - Răspunderea administrativ-patrimonială 

e.) Partea VIII – Servicii publice 
- Titlul I – Principiile și clasificarea serviciilor publice 

 - Titlul II – Reglementarea și înființarea serviciilor publice 
 - Titlul III – Gestiunea serviciilor publice 
 - Titlul IV – Desființarea serviciilor publice 
f.) Partea IX – consultativă 

2. 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;  
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 618 
din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. 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); 
5. Legea nr. 98/2016,privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 390 din 23 
mai 2016, cu modificările și completările ulterioare; 
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