
CENTRUL CULTURAL „BUCOVINA” SUCEAVA 
Nr.            din 21 mai 2020 
  
   

           
           ANUNȚ 

 
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului 

contractual din cadrul CENTRULUI CULTURAL „BUCOVINA”. 
 

  
     Examenul de promovare pentru funcția contractuală de execuție de: 

1. Referent de specialitate gr. III în grad profesional imediat superior de Referent de specialitate gr. II 
la Compartimentul financiar-contabil și buget; 
 

Examenul de promovare se  organizează la sediul Centrului Cultural „Bucovina”, str. Universității, 
nr. 48, din municipiul Suceava, în data de 09 iunie 2020, după cum urmează: 
- începând cu orele 10:00 proba scrisă; 
- comunicarea rezultatelor examenului de promovare se face prin afișarea la sediul Centrului 

Cultural „Bucovina” str. Universității, nr. 48, precum și pe pagina de internet a acestuia, 
www.centrulculturalbucovina.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei; 

- depunerea și soluționarea contestațiilor. 
După afișarea rezultatelor obținute candidații pot depune contestație în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
Soluționarea contestației se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestației. 
Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișarea la sediul Centrului Cultural 

„Bucovina”, str.Universității, nr.48, precum și pe pagina de internet a acestuia, 
www.centrulculturalbucovina.ro, imediat după soluționarea contestației. 

- rezultatele finale se afișează la sediul Centrului Cultural „Bucovina” str. Universității, nr. 48, 
precum și pe pagina de internet a acestuia, www.centrulculturalbucovina.ro, în termen de maximum 
o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestației. 
Informații suplimentare se obțin de la Compartimentul Resurse umane, din cadrul Centrului 

Cultural „Bucovina”, et. III, telefon 0230/551.372. 
 

Bibliografie pentru  funcția contractuală vacantă de execuție de Referent de specialitate gr. II la 
Compartimentul financiar-contabil și buget:  
1. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cultural “Bucovina”. 
2. Regulamentul intern al Centrului Cultural “Bucovina”. 
3. Legea contabilității nr.82/1991 republicată și actualizată; 
4. Ordinul nr.1792/2002 actualizat - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

5. O.M.F.P. nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile ; 

6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 

 
Manager, 

 
   Vasile-Sorin FILIP 
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