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Casa de Cultură a Studenţilor Pitesti organizează examen  de promovare în grad  profesional imediat
superior celui deţinut, confom H.G. nr. 286/2011  pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător fimcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumirea postului contractual pentru examenul de promovare la Casa de Cultură a Studenţilor
Pitesti

•   1 post Referent debutant (studii medii) în Referent gradul 11, Ia Compartimentul Cultural -
Artistic

Locul desfăşurării examenului:
Pitesti, Str. Panselelor, nr.2, Jud. Arges (sediul C.C.S. Pitesti)

Desfăşurarea exam en ului :
Proba scrisă:  08.12.2021, ora  11 :00

Tematica şi bibliografia:

1.    Hotărârea Guvemului nr.11/2013 privind organizarea şi ftmcţionarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

2.    H.G.   nr.   801/2004   privind   organizarea  si   functionarea  caselor  de   cultura  ale   studentilor   si   a
Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei";

3.   Hotărârea Guvemului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentm realizarea
programelor Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul activitatii de tineret cu modificarile si
completarile ulterioare ;

4.    Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi institutiile

publice;
6.    Legea nr.544/200l  privind liberul acces la infomaţiile de interes public, cu modificările şi

completările ulterioare ;
7.    Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările

ulterioare;
8.    Legea nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat în Romania;
9.    Legea 350/2006 -Legea Tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;



10. Strategia naţională pentm tineret 2015-2020;

11. Ordinul MTS  nr.  610/09.06.2020 -Metodologia pentru organizarea actiunilor caselor de cultura ale
studentilor si ale Complexului Cultural Sportiv Studentesc „Tei"

12. Regulamentul  de  Organizare  si  Functionare  al  Casei  de  Cultura  a  Studentilor  Pitesti  (pe  site-ul
institutiei)

13. Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sănătătii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Metodologia privind organizarea taberelor studentesti (OMTS 432/30.06.2021 ).

Modalitatea de desfiişurare a examenului:

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei maximum 3 subiecte, dintre
care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru
examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia
fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de
dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Casei de Cultura a Studenţilor Pitesti,

precum şi pe pagina de intemet a acesteia, după caz, în temen de două zile lucrătoare de la data susţinerii
acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la

data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale
se afişează la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Pitesti în două zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestaţiei.

Încadrarea în noua fiincţie ca umare a promovării examenului de promovare se face începând cu

prima zi a lunii umătoare celei în care a avut loc promovarea.
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