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exam en pentru prom ovarea în gradul profesional IA aferent funcţiei de personal contractual cu studii
superioare - Inginer (adm inistrator patrim oniu) din cadrul C om partim entului A dm inistrativ,
întreţinere şi Legătorie.
Dosarul de în scriere se va depune până la data de 5.12.2022, ora 16.30, la registratura
Bibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu“N eam ţ şi va conţine:
- cererea de înscriere la exam enul de prom ovare în grad profesional;
- copii după fişele de evaluare a perform anţelor profesionale individuale din ultim ii 3
ani de activitate, după caz.
C ondiţii de participare:
c) cel puţin 6 ani vechim e în gradul profesional I;
d) calificativul „foarte bine” obţinut la evaluarea anuală a perform anţelor profesionale
individuale, cel puţin de două ori în ultim ii 3 ani de activitate.
Exam enul de prom ovare în grad profesional va avea loc la sediul B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irileanu“ N eam ţ, constând în susţinerea unei probe scrise.
Bibliografia pentru exam en este prevăzută în anexă la prezentul anunţ şi face parte integrantă din
acesta.

w ^
Exam enul de prom ovare se va desfăşura conform H O TĂ R Â R E nr. 1336/2022 din 28
octom brie 2022 pentru aprobarea R egulam entului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

A n exă la anunţul nr. 3.580 din 2 5.11.2022

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ Neamţ

B IB L IO G R A FIE
pentru exam enul de prom ovare în grad profesional IA aferent funcţiei de personal contractual cu studii
superioare - Inginer (adm inistrator patrim oniu) din cadrul C om partim entului A dm inistrativ,
întreţinere şi L egătorie.

1. LEGEA nr. 334 din 31 m ai 2002 *** R epublicat, Legea bibliotecilor;
2. LEG EA nr. 22 din 18 noiem brie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor econom ici, autorităţilor sau instituţiilor
publice;
3. O R D IN U L nr. 2861 din 9 octom brie 2009 pentru aprobarea N orm elor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elem entelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4. H O TĂ R Â R E
nr. 2139/2004 din 30 noiem brie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele norm ale de funcţionare a m ijloacelor fixe ;
5. O R D IN U L nr. 2634/2015 din 5 noiem brie 2015 privind docum entele financiar-contabile*);
6. LEG EA nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
7. H O TĂ R Â R EA nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al docum entaţiilor
tehnico-econom ice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ;
8. H O TĂ R Â R EA nr. 343/2017 din 18 mai 2017 pentru m odificarea H otărârii G uvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulam entului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
a c e s to ra ;
9. LEG EA nr. 64/2008 din 21 m artie 2008
*** R epublicată privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consum atoare de
com bustibil ;
10. LEG EA nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995 *** R epublicată privind calitatea în construcţii;
11. LEGEA nr. 50/1991 din 29 iulie 1991
*** R epublicată privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
12. O R D IN U L nr. 839/2009 din 12 octom brie 2009 pentru aprobarea N orm elor m etodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
13. O R D IN U L nr. 839/2009 din 12 octom brie 2009 pentru aprobarea N orm elor m etodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
14. LEG EA nr. 7/1996 din 13 m artie 1996
*** Republicată - Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare;
15. O R D O N A N ŢĂ DE U R G EN ŢĂ nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul adm inistrativ
16. LEG EA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
17. H O TĂ R Â R EA nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea N orm elor m etodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

