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Nr.   1808 / 25.05.2018 

 

 

A N U N Ţ 

 PROMOVARE GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 

 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, organizează examen/concurs pentru 

promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii 

publici de execuţie din cadrul instituției. 

Examenul/concursul se desfăşoară la sediul instituției, după cum urmează: 

- proba scrisă în data de 27 iunie 2018 ora 10; 

- interviul în data de 29 iunie 2018, ora 10. 

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către funcţionarii publici de execuţie 

pentru participarea la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, sunt cele prevăzute în art. 65 alin. 2 din Legea 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează;  

 să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale 

în ultimii 2 ani calendaristici;  

 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.  

 

Bibliografia pentru examen/concurs este prezentată în anexă. 

 

Dosarele pentru participarea la examen/concurs se depun la secretarul comisiei, 

doamna Elena Mureșan, secretariatul DJC Timiș, în termen de 20 de zile de la data afişării 

anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, până la data de 

18.06.2018 – ora 17 şi trebuie să cuprindă următoarele documente : 

 cererea de înscriere la examen/concurs (formularul de înscriere prevăzut în anexa 

nr. 3 din HG 611/2008.) 

 copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

 copie a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii doi ani. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sorin Vlad Predescu  
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Anexa nr. 1 

 

 

Bibliografie 

 pentru examen/concurs de promovare în vederea promovării în grad profesional superior 

a funcționarilor publici de execuție 

Promovare grad - consilier principal 

 

 

1. Constituţia României;  

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. H.G. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

5. H.G. nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi 

Identității Naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. H.G. 387/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţiile 

pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, şi Administraţia Fondului Cultural Naţional a unor activităţi 

finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

8. H.G. nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de 

importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale, republicată. 

9. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

10. O.G. nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. H.G. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor 

istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi 

conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise 

în Lista patrimoniului mondial;  

12. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2260/2008 privind aprobarea Normelor 

metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sorin Vlad Predescu  

 

 


