CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE
TINERET PENTRU UNESCO
„NICOLAE BĂLCESCU”
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ANUNȚ
Centrul European Cultural și de Tineret “Nicolae Bălcescu”, în conformitate cu dispoziţiile
art. 41 alin. (1), (2), (7), (8) și art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru promovarea în grade
și trepte profesionale, după cum urmează:
- 1 post din Referent II în Consilier II, din cadrul Biroului de Conservare și Promovarea
Culturii Tradiționale, care va susține examenul de promovare în clasă pentru personalul contractual.
- 1 post din Consilier II în Consilier I din cadrul Biroului de Conservare și Promovarea Culturii
Tradiționale, care va susține examenul de promovare în grade și trepte profesionale pentru personalul
contractual.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
•
•
•
•

cererea de înscriere la examen adresată directorului general al CECTUNB;
adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional;
copie fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale.
copie diplomei de licență, diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste
absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de
către conducătorul autorităţii ori instituţiei publice.

Pentru susținerea examenului de promovare în grade și trepte profesionale, candidații trebuie
să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
•
•
•

- ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: 25.03.2021 – Ora 14:30
- selecția dosarelor candidaților: 26.03.2021.
- proba scrisă: 02.03.2021. – Ora 10:00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, București, Str. 11 Iunie nr. 41,
sectorul 4, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului pe site-ul http//www.ccunb.ro și
la avizierul CECTUNB.

Bibliografie:
1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al CECTUNB;
2. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil;
3. OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale;
4. Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
5. OUG 57/2019 privind codul administrativ;
6. Legea 123/2017 privind modificarea și completarea legii 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural național mobil;
7. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Examenul se va susține în sala de spectacole a Centrului European Cultural și de Tineret
pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, respectându-se toate prevederile legale pentru prevenirea și
combaterea pandemiei de Covid-19.
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