ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU
Nr. 872/31.03.2016
ANUNŢ
Şcoala Populară de Artă cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. V. Alecsandri, Nr. 53, Judeţul
Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor
funcţii contractuale de execuţie:
- funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I la
Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
- funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul de
instruire şi formare continuă de interes comunitar;
- funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de
instruire şi formare continuă de interes comunitar;

-

funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de
instruire şi formare continuă de interes comunitar;
- funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul
Personal de instruire auxiliar.
Condiţii de desfăşurare a examenului
I.
Data, ora și locul desfăşurării examenului:
15 aprilie 2016, ora 1000, la sediul Şcolii Populare de Artă;
II.
Proba/probele examenului:
Probă scrisă constând în redactarea unei lucrări;
III.
Condiţii de participare:
Examenul de promovare în grad profesional se organizează cu respectarea prevederile art.
26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea
unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de
ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a
examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a
personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului
Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.
Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidaţii trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- pentru funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul
de instrire şi formare continuă de interes comunitar:
1. să aibă o vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează de cel puţin 6
luni, dar nu mai mare de 1 an;
2. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
- pentru funcţiile contractuale de execuţie de: - inspector de specialitate, gradul
profesional I la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
- expert, gradul profesional I la
Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar şi Compartimentul Personal
de instruire auxiliar, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. să aibă o vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează de cel puţin 3
ani;
2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
IV.
Bibliografie stabilită pentru examen:
A. Bibliografie generală:
1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Artă, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 108/20.10.2015;
2.OUG nr 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
B. Bibliografie pentru postul inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul
achiziţii publice, IT şi relaţii publice:
1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, actualizată;
2. Codul fiscal în vigoare la 01.01.2016;
3. OMFP nr. 923/2014, republicat – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
4. Monografii contabile;
C. Bibliografie pentru posturile de expert, Compartimentul de instrire şi formare continuă de
interes comunitar şi Compartimentul personal de instruire auxiliar:
1. Oprea, Gheorghe. Folclor muzical românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;
2. Munteanu, Gabriela. Didactica educaţiei muzicale, Editura Fundaţiei România de mâine,
Bucureşti, 2005;
3. Giuleanu, Victor. Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986;
4. Berger, Rene, Artă şi comunicare, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976;

5. Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Radu Dan, Arta populară românească, Bucureşti, 1981;
6. Focillon, Henri. Viaţa formelor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977;
7. Kandinski, Wassily. Spiritualul în artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994;
8. Mihăilescu, Dan. Limbajul culorilor şi al formelor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,

Bucureşti, 1980

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane
şi administrativ, telefon 0253/215945.
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