
 ACADEMIA ROMÂNA                            Se aprobă 

      02 august 2018                                                                                 PREŞEDINTE, 

                                                                                                         Acad. Ioan-Aurel Pop
    

 

A N U N Ţ 
 

 

 Academia Română cu sediul în Calea Victoriei, nr. 125 sector 1 Bucureşti, organizează 

examen de promovare pentru ocuparea postului de execuţie obţinut prin transformarea 

propriului post: 
 

 Inspector de specialitate gradul I cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în 

cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu - Centrul pentru Cercetare - Dezvoltare “Țara 

Hațegului-Retezat”. 
 

Examenul de promovare se va desfăşura în data de 17.08.2018,  ora 11, la sediul 

Academiei Române și va consta într-o probă scrisă. 

Avansarea în grad profesional se realizează prin obținerea notei minime 7,00. 

Rezultatul final se afişează la sediul Academiei Române şi pe site-ul instituţiei în data de 

19.08.2018.  

          Candidatul poate depune contestaţie cu privire la rezultatul probei scrise, în termen de o zi 

lucrătoare de la data afișării acestuia.   

           Rezultatul la contestația depusă se va afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul 

Academiei Române și la sediul acesteia. 
 

          Bibliografie/Tematică: 
 

1.  Legea nr. 752/2001  privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată 

- integral; 

2.  Statutul Academiei Române, rectificat și modificat - integral; 

3.  Codul de Etică al personalului contractual din aparatul de lucru propriu al Academiei 

Române - integral;  

4.  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Academiei Române – secțiunea 

“Direcția Patrimoniu”;  

5. Regulamentul de ordine interioară  al Academiei Române – aparat propriu - integral; 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii republicată în M. Of. nr. 

933/13.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii publicat în M. Of. Nr. 797/23.11.2009, cu 

modificările şi completările ulterioare - integral; 

8. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalațiile aferente acestora publicată în M. Of. Nr. 193/28 iulie 1994, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor republicată - integral; 

10. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare - integral. 

  

                                          Întocmit, 

                                         Ec. Puiu Lavinia  


