
 

FILARMONICA « PAUL CONSTANTINESCU » PLOIEŞTI 

ANUNŢ 

Filarmonica « Paul Constantinescu » Ploieşti organizează examen pentru promovare în grad 

profesional imediat superior celui deţinut, în ziua 01.07.2022 ora  09.00   proba scrisa pentru 

următorii salariaţi: 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Grad profesional 

avut 

Grad profesional 

propus 

1 Ardeleanu Marinela I IA 

2 Ionita Mihaela debutant II 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ADMINISTRATIV ARHIVA SI PAZA 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele Treapta 

profesionala avuta 

Treapta  profesionala 

propusa 

1 Stancu Camelia I IA 

 

Condiţii de participare : 

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care 

promovează; 

 - să fi obţinut calificativul «foarte bine » la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale, cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani. 

           - să aibe 3 fișe de evaluare în ultimii 3 ani calendaristici. 

         Examenul se va desfăşura la sediul Filarmonicii « Paul Constantinescu » Ploieşti, str. 

Anton Pann nr. 5. 



Cererile se depun la Secretariatul  din cadrul Filarmonicii “Paul Constantinescu”, de luni 

până joi între orele 9.00 -15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, pânăăp la data de 29.06.2022 

ora 12,00. 

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:  

- cererea de înscriere; 

- copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 

ani calendaristici.  

Relaţii suplimentare la telefon 0344/802781 

BIBLIOGRAFIE 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicată; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat; 

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele 

publice; 

- Ordin nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002  privind formarea și 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.227/2015  privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin MFP nr.2634/2015 privind doc umentele financiar-contabil; 



- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare 

și Normele de aplicare a legii; 

- Legea nr.22 /1969( actualizată) – privind angajarea gestionarilor,constituirea de 

garanți și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau instituțiilor publice; 

- Ordin nr.3471/2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice. 

 

BIBLIOGRAFIE 

ARHIVAR 

- LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizata*)-a Arhivelor Nationale 

NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2013-privind aplicarea unor dispozitii ale 

Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 

-HOTARARE nr. 1.376 din 18 noiembrie 2009-privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Arhivelor Nationale 

-LEGE nr. 57/2019  privind Codul administrativ 

-INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale 

-HOTARARE nr. 781 din 25 iulie 2002-privind protectia informatiilor secrete de servici 

-ORDONANTA nr. 21 din 31 ianuarie 2007-actualizata-privind institutiile si companiile de 

spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polcomtim.ro/concursuri/bibpl/Instr-%20activarhiva.pdf


 

 


