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Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov organizează în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, 
examen de promovare în grad/treaptă profesional/ă imediat superioară pentru personalul 
contractual de execuție din cadrul Compartimentului Informare Culturală și Educație Permanentă, 
ca urmare a absolvirii de către salariat a unei forme de învățamânt superior în specialitatea în care 
își desfășoară activitatea și care îndeplinește condițiile pentru promovare. 
 

I. Organizarea examenului: 
 
Examenul de promovare se organizează la sediul C.J.C.P.C.T.Ilfov, din Str. Ernest Juvara nr. 3-5, 
etaj . 1, sect. 6, București, conform următorului calendar: 

1. Înscrierea la examen se va face până la data de 05.10.2022 ora 16.00, 
2. Proba scrisă va avea loc în data de 12.10.2022, la ora 11.00,  
3. Contestațiile se pot depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen 

de cel mult o zi lucrăatoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor/ probei scrise. 
II. În vederea înscrierii la examenul de promovare în treapta imediat superioară celei 

deținute, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale cumulative: 
a) Să aiba cel puțin 3 ani vechime, în treapta funcției din care promovează; 
b) Să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor 

profesionale individuale cel puțin de două ori în ultmii 3 ani, în care acesta      
s-a aflat în activitate; 

c) Să nu aibă nicio sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 
III. Dosarul de examen conține în mod obligatoriu: 

a) Formularul de înscriere la examen, care va fi pus la dispoziție de 
Compartimentul Financiar Contabilitate - Resurse Umane; 

b) Adeverința eliberată de Compartimentul Financiar Contabilitate - Resurse 
Umane, în vederea atestării vechimii în treapta profesională din care se 
promovează; 

c) Copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale în 
ultimii 3 ani, în care s-a aflat în activitate; 

d) Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de 
Directorul/Managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov; 

e) Copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, 
dupș caz, de adeverință care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o 



instituție de învatamant superior acreditată, și este aprobată de conducătorul 
instituției. 

IV. Bibliografie: 
 

1 post inspector specialitate Gr. IA 

• OUG. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată; 

• Legea nr. 26/2008, privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

• OUG. 57/2019 – Codul Administrativ- actualizat; 

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

• HG. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în 

domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling; 

• Ordonanța 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale- actualizată. 

 

Criteriile de evaluare a lucrării elaborate sunt: 

a) Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate; 

b) Abilități de comunicare; 

c) Capacitate de sinteză; 

d) Complexitate, inițiativă, creativitate. 

Comisia de examen are obligația de a selecta dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor de 

participare, în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de examen, cu 

mențiunea <admis> sau <respins>, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, precum și pe pagina de 

internet a instituției în termen de 1 zi lucrătoare. După afișarea rezultatelor obținute la selecția 

dosarelor și respectiv la proba scrisă, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în 

termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la 

data afișării rezultatului probei scrise. În ziua examenului , candidatul va avea asupra lui cartea de 

identitate. Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de 



gradul de dificultate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore. Punctajul minim de 

promovare este de 50 de puncte. 

Rezultatul examenului de promovare se afișează la sediul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov precum și pe pagina de internet, în 

termen de 24 de ore de la data susținerii acestuia. 

 

 

DIRECTOR, 


