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Muzeul ŢăriiFăgăraşului “Valer Literat” 

Piaţa Mihai Viteazul Nr. 1 

Făgăraş  505200 

Tel./Fax 0368/404287 

e-mail: muzeufagaras@yahoo.com 

  

_________________________________________________________________________________ 

Nr.467 din 07.10.2021 

 

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE 

 

  În conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23.03.2011, conform TITLULUI II, al 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 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 prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de 

către Hotărârea nr.1207 din 11 noiembrie 2014,Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat” organizează 

examen de promovare grad prin transformarea posturilor în gradul imediat superior, după cum 

urmează: 

- din funcția contractuală Referent de specialitate S II în funcția contractuală Referent de 

specialitate S I, în cadrul Serviciului finaciar-contabilitate; 

- din funcția contractuală Referent de specialitate S II în funcția contractuală Referent de 

specialitate S I, în cadrul Serviciului finaciar-contabilitate. 

 

Condiţii de participare:  

- au 3 ani pe același grad/ treaptă; 

- calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de 

două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate; 

- cererea de participare la examen. 

 Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 11.10. 2021. 

 

Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare: 

25 octombrie 2021, ora: 9.00 la sediul instituției 

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: 

Probă scrisă, care constă în elaborarea unei lucrări. 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au abținut minim 50 de puncte. 

Tematica și bibliografia de examen pot fi consultate la sediul instituției și pe site. 

 

Bibliografia examenului de promovare  

1. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 cu modificările și completările ulterioare 

2. Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare  

3. Legea 273 din 2006 cu modificările și completările ulterioare  

4. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia  
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5. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale  

6. Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice 

6. Ordin nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile.  

 

 

Tematica examenului de promovare: 

Răspunderea în legătură cu gestiunea bunurilor corespunzătoare 

Reguli de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile 

Operațiuni de contabilitate a instituțiilor publice legate de gestiune. 

 

Organizarea şi desfăşurarea probei de examen se face în conformitate cu H.G.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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

MANAGER, 

DR. ELENA BĂJENARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


