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ANUNT
Centrul pentru Cultura ~i Arte "Carmen Saeculare" organizeaza, ill data de

30.12.2021, ora 10,00 examen pentru promovarea ill grad/treapta profesionala pentru
functiile:

- Consultant artistic, grad profesional I, S din cadrul Compartimentului Valorificarea
si Promovarea Culturii Traditionale;

- Referent de specialitate, grad profesional II, S din cadrul Compartimentului
Financiar-contabil, resurse umane, administrativ;

- Inspector de specialitate (achizitii publice, administrator), grad profesional I, S din
cadrul Compartimentului Financiar-contabil, reurse umane, administrativ;

- Inspector de specialitate (resurse umane) , grad profesional I, S din cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, reurse umane, administrativ;

- Expert (dans popular), grad profesional II, S din cadrul Biroului Scoala Populara de
Arta;

- Expert (canto rnuzica usoara), grad profesional II, S din cadrul Biroului Scoala
Populara de Arta;

- Dansator, treapta profesionala II, M din cadrul Serviciului Ansamblul Folcloric
"Floricica de la munte'" ,

- Muncitor, treapta profesionala III, M din cadrul Compartimentului Financiar-
contabil, resurse umane, administrativ;

Conditii de participare:
a) eel putin 3 ani vechime ill gradul/treapta profesionala a functiei din care

promoveaza;
b) sa fi obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale eel putin

de doua ori ill ultimii 3 ani, calificativul "foarte bine".

Dosarul de Inscriere se va depune pana la data de 23.12.2021, ora 16.00, la
secretariatul Centrului pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare" si vor contine:

- cererea de inscriere la examenul de promovare ill grad/treapta profesionala;
- copii dupa fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3

am.
Examenul de promovare ill grad/treapta profesionala va avea loc la sediul Centrului

pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare", constand ill sustinerea unei probe
scrise/practice si se va desfasura conform Regulamentului aprobat prin Dispozitia ill.

434/27.1 0.2020.
Bibliografia pentru examen este prevazuta ill anexa la prezentul anunt si face parte

integranta din acesta.



Bibliografie pentru functia de consultant artistic, grad profesional I, S din cadrul
Compartimentului Valorificarea si Promovarea Culturii Traditionale;

1. O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea ~i desfasurarea activitatii
asezamintelor culturale, cu modificarile ~i completarile ulterioare prin Legea nr. 143
din 21 mai 2007;
2. Ordonanta nr' 21/2007, actualizata, privind institutiile si companiile de spectacole

sau concerte;

Bibliografie pentru functia de referent de specialitate, grad profesional II, S din
Cadrul Compartimentului Financiar-contabil, resurse umane, administrativ;

1. Legea nr. 22/1969
2. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii republicata, actualizata
3. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizata*)privind finantele publice
4. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizata*)privind angajarea gestionarilor,

constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor
economici, autoritatilor sau institutiilor publice

Bibliografia pentru functia de inspector de specialitate (achizitii publice,
administrator), grad profesional I, studii S:

1. Legea nr. 22/1969
2. Legea nr. 98/2016 privind acizitiile publice;
3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achizitic publica din Legea 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordinul ANRMAP nr. 50912011 privind formularea criteriilor de calificare ~1

selectie;

Bibliografia pentru functia de inspector de specialitate (resurse umane), grad
profesional I, studii S:

1. Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea 153/2017 a salarizarii personalului platit din fonduri publice, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografia pentru Bibliografia pentru functia expertunuzica usoara), grad
profesional II, studii S:

1. Arta cantului - Didactica specializarii, vol. I - Cristina Soreanu, Editura
Universitara Transilvania din Brasov, 2009;

2. Introducere ill arta Cantului - Ada Burlui, Editura Apollonia, Iasi 1996;
3. Metodica predarii cantului - Adriana Severin;
4. Psihopedagogie - Constantin Cucos, editia a III-a, Editura Polirom, 2009;
5. Psihopedagogie -lect. Univ. Drd. Dorina Iusca si Mihaela Lupu, Iasi 2010.



Bibliografia pentru Bibliografia pentru functia expert (dans popular), grad
profesional II, studii S:

1. Florescu Elena, Portul popular din Neamt, Editura C.C.E.S, Complex Muzeal
Neam!,1978;

2. Ghinou Ion, Sarbatori si obiceiuri romdnesti, Editura Elion, Bucuresti, 2003;
3. Gheorghe Baciu, Cartea coregrafului amator, Comitetul de stat pentru cultura

si arta, Bucuresti, 1965;
4. Constantin Eretescu, Folclorul literar al romdnilor, Editura Compania,

Bucuresti, 2004;
5. Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Arta populard romdneascd, Editura Meridiane,

Bucuresti, 1981.
6. Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc, Editura JUNIMEA, 1976.

Bibliografia pentru functia de dansator, treapta profesionala II, M din cadrul
Serviciului Ansamblul Folcloric "Floricica de la munte":

1. Arta Populara Rornaneasca, Editura Academia Romana, Bucuresti, 1969.
2. Folclor Muzical din Moldova - Constantin Arvinte, Editura PIM, Iasi, 2008.
3. Jocuri Populare Romanesti - Gheorghe Popescu Judet, Editura Muzicala. 1959.


