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ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN DE

 
 În conformitate cu art. 41, 41^1, 44 
pentru aprobarea Regulamentului
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 
ulterioare,  
și 
 în temeiul Legii-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, Anexa VIII, ca
 precum și Procedura operațional
nivelul Clubului Sportiv ”Unirea” Foc
 
Clubului Sportiv ”Unirea” Foc
trepte profesionale în data de 20
Focșani  

1. Promovarea de pe postul 
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ClubulSportiv “Unirea” Focşani  Din

 
       

ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE
 
 

art. 41, 41^1, 44 și 45, 45¹(1), 45²(1)  din HG nr. nr. 286/ 2011 
pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările 

cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
VIII, capitolul II, lit. B, pct. I b) 

și Procedura operațională privind promovarea personalului contractual la 
nivelul Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani. 

lubului Sportiv ”Unirea” Focșani, organizează examenul de promovare
data de 20.10.2021  ora 09.00 la sediul Clubului Sportiv ”Unirea” 

Promovarea de pe postul Economist II, pe postul de Economist I. 

 

Nr. 1131 
Din 04.10.2021 

PROMOVARE 

din HG nr. nr. 286/ 2011 
cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

ă privind promovarea personalului contractual la 

examenul de promovare în grade sau 
ora 09.00 la sediul Clubului Sportiv ”Unirea” 
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Bibliografia examenului de 
promovare 

Economist I 
1. Regulamentul de organizare și 

funcționare al Clubului Sportiv ”Unirea” 
Focșani, 

2. Legea 82/1991 – Legea contabilității cu 
modificările și completările ulterioare.  

3. Hotărârea nr. 1447/2007 pentru 
aprobarea Normelor privind 
reglementarea unor probleme 
financiare în activitatea sportivă, 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele 
publice cu modificările și completările 
ulterioare, 

5. HG. 11 din 9 ianuarie 2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, 

6. ORDINUL 1.792/2002 – Normele 
metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor instituțiilor publice, precum 
și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale. 

7. ORDIN nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018 
pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, 
aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.917/2005. 

Data, ora şi locul desfăşurării 
examenului de promovare 

Clubul Sportiv Unirea Focșani – sediu 
administrativ Aleea Stadionului nr. 2. 
Data :20.10.2021 ora 09.00 

Modalitatea de desfăşurare a 
examenului 

Probă scrisă 

 
 
Director, 
Prof. 
Vîlcu Petrea 


