
 

 

                                    
 

 
ANUNŢ 

PRIVIND EXAMENUL PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT 
SUPERIOR CELUI DEŢINUT 

 
 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea și  dezvoltarea carierei  personalului contractual din  
sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Administrația Fondului Cultural Național 
organizează în perioada 05-23.12.2022 la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Barbu 
Delavrancea nr. 57, examenul de promovare în grad imediat superior, pentru postul 
contractual:  
 
Referent de specialitate, studii superioare, gradul II, normă întreagă. 
 
Examenul de promovare în grad constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul, 
Administația Fondului Cultural Național, cu sediul în București, str. Barbu Delavrancea, nr. 
57, în data de 19 decembrie, ora 11:00. Persoana examinată va avea la dispoziție 2 ore.  
 
BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU EXAMEN  
 
Tematică:  

1. Organizarea şi funcționarea AFCN;  

2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale inclusiv PNRR;  

3. Prevederile cuprinse în componenta Cultură administrate de AFCN din Planul Național de 
Redresare și Reziliență. 

Bibliografie:  

- HG nr 802/2005 privind organizarea şi funcționarea Administrației Fondului Cultural 
Național;  

- OMC nr. 3090/28/06,2022  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Administrației Fondului Cultural Național;  

- OG nr 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor 
culturale - actualizată;  

- Legea nr. 186/2003 privind susținerea şi promovarea culturii scrise – Republicare;  

- OMC nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor şi  

 



 
 

 

 

acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural 
Național, precum şi de soluționare a contestațiilor;  

- OMC nr. 2066 din 8 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national;  

- Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;  

- OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și 
actualizată;  

- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 
evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale;  

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – 
Partea VI Titlul I și Titlul III Capitolul III; 

- O.U.G. nr.  155 / 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
relansare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;  

- O.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
reziliență, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri ; 

- HG.nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional 
şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi reziliență, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 
reziliență; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi financ iar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență . 
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 GHIDUL SOLICITANTULUI aferent apelului de finanțare nerambursabilă Investiția I5 – 1 
și  GHIDUL SOLICITANTULUI aferent apelului de finanțare nerambursabilă Investiția I5 – 
2;  www.afcn-pnrr.ro 

 Actele normative de la nivel naţional pot fi accesate pe portalul legislativ al Ministerului 
Justiţiei (legislatie.just.ro). Actele normative care gestionează funcţionarea AFCN pot fi găsite 
si la http://www.afcn.ro/legislatie/legislatie-nationala.html 

 

CALENDARUL EXAMENULUI: 

05.12.2022 publicare anunț  

19.12.2022, ora 11.00 proba scrisă;  

20.12.2022 afişarea rezultatelor probei scrise;  

21.12.2022, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea 
contestațiilor privind proba scrisă; 

22.12.2022 soluționarea contestațiilor şi afişarea 
rezultatelor acestora; 

23.12.2022 afişarea rezultatelor finale.  

 

5 decembrie 2022 
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