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A N U N Ţ 

 

 

 Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 

24, Județul Timiș, organizează examen de promovare pentru 3  funcții contractuale de execuție prin 

trecerea într-un grad superioar, conform H.G. 286/23.03.2011 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 și completările ulterioare, după cum urmează:  

 

- 1 post de economist gradul IA – Biroul financiar – contabil; 

- 1 post de consilier juridic I – Oficiul juridic; 

- 1 post economist gradul II - Biroul achiziții publice; 

 

Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise și va 

avea loc în data de 29.07.2022 la ora 9:00 la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, Bld. 

Mihai Viteazu, nr. 24, Jud. Timiș. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.   

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan 

Drăgulescu” Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara. și pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 

29.07.2022 ora 13:00. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație până în data de 01.08.2022 ora 

10:00. 

Soluționarea contestațiilor se va afișa în data de 02.08.2022 ora 10:00 la sediul Institutului de Chimie 

”Coriolan Drăgulescu, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara. 

 

Bibliografie privind examenul de promovare pentru postul de economist gradul IA: 

1. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 

publice, precum și organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module care fac parte 

din procedura de functionare a sistemului national de raportare - ForExeBug 

 

Bibliografie privind examenul de promovare pentru postul de consilier juridic gradul I: 

https://acad-icht.tm.edu.ro/
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1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; 

4. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civil, republicată; 

5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Bibliografie privind examenul de promovare pentru postul de economist gradul II: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

 

                                                                                     Secretarul comisiei de concurs 


