CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS”
Str.Domnească nr.61
Telefon 0236-415590; 0236-418400
Compartimentul Resurse Umane-Salarizare

ANUNŢ
Examen promovare în grad profesional
REFERENT – studii superioare
SERVICIUL CERCETARE, VALORIFICARE ȘI CONSERVARE A TRADIȚIEI
ȘI CREAȚIEI POPULARE
din data de 18 septembrie 2019, ora 10.00

Se poate înscrie la examen:

- BULGARU GABRIELA
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
-

să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează;
să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin
de două ori în ultimii 3 ani;
să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani.

Acte necesare pentru înscriere:
Dosarul de examen va conține în mod obligatoriu:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de Resurse Umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
- formular de înscriere.

Bibliografie:
- Constituţia României;
- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii – cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
- Regulamentul Intern al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”;
- Regulamentul de Conduită Etică;
- Ordonanța de Urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale;
- Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea nr.311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice;
- Legea 182/2000, republicată în anul 2008, privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil;
- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturilor conexe(cu modificările şi completările
ulterioare);
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public

- Ordonanţa nr.2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale(cu
modificările şi completările ulterioare);
- Legea nr.16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale.
Examenul va consta în:
Probă scrisă (redactarea unei lucrări cu tematica stabilită de comisia de examinare)
- Important: - examenul pentru promovarea în gradul imediat superior celui deținut se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr.628, emisă de către Consiliul Judeţului Galaţi în data 05
decembrie 2014(www.cjgalati.ro).

DOSARELE CU TOATE ACTELE SOLICITATE PENTRU EXAMENUL DE
PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL VOR FI DEPUSE LA SEDIUL CENTRULUI
CULTURAL “DUNĂREA DE JOS” PÂNĂ LA DATA DE 13.09.2019, ORA 12.00.

Data afişare anunţ: 29.08.2019

