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ANUNT PROMOVARE

Muzeul de Arta Vizula Galaţi organizează în data de 01.07.2021, ora 10,00 examenul de
promovare din functia prevazuta cu nivel de studii medii, in functie prevazuta cu nivel de studii
superioare, in postul de referent de specialitate , gradul III din cadrul Compartimentului
financiar contabil, resurse umane, administrativ si secretariat.
Examenul se organizează în conditiile respectării prevederilor HG 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor general e de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice.
Examenul se va desfăşura la sediul Muzeului de Arta Vizuala din str. Tecuci nr. 3
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 sa fie angajat al institutiei;
 sa fi absolvit studiile superioare in perioada in care este angajat al institutiei;
 studiile superioare sa fie absolvite in specialitatea in care ocupa functia cu nivel de studii
superior sau sa fie considerate de conducatorul instirtutiei ca fiind utile pentru
desfasurarea activitatii;
 sa existe aprobarea conducatorului institutiei a propunerii de promovare si de modificare in
mod corespunzator a atributiilor din fisa postului;
 să fi obţinut calificativul " foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;
 să nu fi fost sanctionat disciplinar în ultimii 3 ani.
DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine:
 cerere de inscriere la examen, adresarta conducatorului instirtutiei;
 copie a diplomei de licenta sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor
superioare;

PROBA DE EXAMEN:
- 01.07.2021 ora 10,00 - proba scrisa
BIBLIOGRAFIE concurs pentru promovarea intr-o functie cu un nivel de studii superioare
functia de referent de specialitate gr. III /S - Serviciul financiar contabil, resurse umane,
secretariat si administrativ:
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
 Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice.

TEMATICĂ concurs pentru promovarea în funcția de execuţie referent de specialitate gr. III /S
Serviciul Financiar contabil, Resurse umane, secretariat si administrativ:
 Cunoaşterea legislaţiei privind achizitiile publice, programul SICAP.
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