Nr. 15696/29.06./2017

ANUNT

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu sediul in str. Icoanei nr.19, sector 2,
Bucuresti, anunta organizarea examenului de promovare a doamnei consilier juridic Boros Alina
Madalina, prin transformarea postului de consilier juridic gradul I in consilier juridic gradul I A,
in conformitate cu prevederile H.G. nr. Nr. 286 din 23 martie 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, in data de 28.08.2017, ora 10, la sediul Inspectoratului Scolar al Municipiului
Bucuresti.
1.TEMATICA EXAMENULUI SI BIBLIOGRAFIA:
a) Tematica:
 Legislatie
















Bibliografie:
Legea educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 53/2003-Codul Muncii
Codul civil
Noul cod de procedura civila
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Ordin 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Ordin 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a inspectoratelor şcolare
HG 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
OG 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite
prin titluri executorii
OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
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OMECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
OMECTS nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

b) MODALITATEA DE DESFASURARE A EXAMENULUI:
 Proba scrisa
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