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Nr.156 din 27.03.2019 
 

A N U N Ţ 

În conformitate cu dispoziţiile 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, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de 

Cultură a Studenţilor Sibiu organizează la sediul său din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 A, concurs de 

ocupare pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant de: 
 

Referent de specialitate gr. II – Compartimentul  

Achiziții Publice, Investiții, Patrimoniu, Administrativ, Secretariat, Relații Publice 
 

I. ETAPELE DE DESĂȘURARE A CONCURSULUI: 

Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 12 aprilie 2019, între orele 08-16 (luni-joi), 08-14 

(vineri), la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Sibiu str. Calea Dumbrăvii nr.34 A. 

- proba scrisă va avea loc în data de 18.04.2019, ora 9.00 

- interviul va avea loc în data de 18.04.2019, ora 12.00 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

II. CONDIŢII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PERSOANA CARE PARTICIPĂ LA CONCURS: 

II.A. Conditii generale: 

Condiţiile sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la HG 286/2011. 

La concurs poate participa orice persoană care: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
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- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

- Are experienţa profesională în domeniul de referinţă. 

II.B. Condiţii specifice: 

- Studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; 

- Vechime în muncă de minimum 5 ani; 

- Abilităţi, calităţi şi aptitudini: lucru în echipă, profesionalism, loialitate, conştiinciozitate, 

adaptabilitate şi flexibilitate, confidențialitate, eficienţă, abilităţi de analiză şi sinteză, planificare 

în relaţiile interumane, creativitate; 

- Disponibilitate pentru lucru în program prelungit; 

- Cunoașterea limbii engleze scris-vorbit nivel mediu; 

- Cunoştinţe operare PC –programe editare grafică (Corel Draw, Photoshop, InDesign); 

- Experiență în elaborare de proiecte de finanțare în domeniul educației și culturii. 

III. DOCUMENTELE CARE COMPUN DOSARUL DE CONCURS AL CANDIDATULUI: 

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Anexa la HG 286/2011, dosarul de înscriere la concurs va 

conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data primei probe a concursului). 

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 
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g) curriculum vitae; 

Copiile actelor prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă ca documente legalizate sau însoţite de originale, 

care se ceritifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
 

IV. BIBLIOGRAFIE 
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3 H.G. nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor 
Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret; 

4 Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
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institutiile publice; 
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completările ulterioare; 
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14 Kotler, Ph., Armstrong, G. - "Principiile marketingului", Editura Teora, București, 2000. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Sibiu, Calea Dumbrăvii, 

nr.34A şi la nr. de telefon: 0269/21.28.83 

 


