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ANUNŢ  

13 ianuarie 2023 

 

Centrul Cultural Vrancea organizează  examenul de promovare de pe postul contractual  

de inspector de specialitate debutant, studii superioare, normă întreagă, pe postul de 

inspector de specialitate II, studii superioare, normă întreagă din cadrul Compartimentului 

financiar –contabil, resurse umane-salarizare și administrativ al Centrului Cultural Vrancea 

 

 

În data de 31 ianuarie 2023 ora 10,00  se organizează examenul - probă scrisă, pentru 

promovarea în grad profesional II pentru funcţia de inspector de specialitate, studii superioare 

din cadrul Compartimentului financiar –contabil, resurse umane-salarizare și administrativ al 

Centrului Cultural Vrancea, în conformitate cu  prevederile Regulamenului privind organizarea 

şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din cadrul Centrului Cultural Vrancea  conform H.G. nr.286/2011, 

actualizat la zi. 

 

În vederea participării la examenul de promovare pentru funcţia de inspector de 

specialitate II, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii: 

           a) cerere de înscriere la examen adresată managerului instituţiei; 

           b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic; 

           c) să nu aibă aplicată o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; 

 

* Depunerea dosarelor are loc în perioada 13 ianuarie – 19 ianuarie 2023; 
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* Selecţia dosarelor și validarea dosarelor 19 ianuarie 2023; 

* Afisarea rezultatului selecţiei dosarelor – 19 ianuarie 2023; 

 

* Contestaţiile la rezultatul selecției dosarelor se depun în maximum două zile lucrătoare de la 

afişarea rezultatului selecţiei dosarelor; 

* Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se solutionează și se afișează la sediul 

instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

 

 

Bibliografie 

 

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii  cu modificarile si completarile ulterioare, 

actualizată la zi; 

- ORDIN nr.2634/2015 – privind documentele financiar contabile, actualizat la zi; 

- OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi 

a instrucţiunilor de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare, 

actualizat la zi; 

- Legea nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale cu modificarile si completarile ulterioare, actualizată la zi; 

- Legea nr.153/2017, actualizată la zi; 

- Legea nr. 227:2003 privind codul fiscal, actualizată la zi; 

- ROF al Centrului Cultural Vrancea; 

- OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, actualizată la zi; 

- Legea nr. 477 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Focşani, strada Mitropolit 

Varlaam nr. 48bis, Judeţul Vrancea,  Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

Secretariat comisie, 


