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ANUNŢ 

 Centrul  de Cultură „George Apostu” din  Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. 

Crangului nr. 18,  anunță scoaterea la concurs cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale cu modificările și completările 

ulterioare, pentru ocuparea postului de conducere - funcție  contractuală din cadrul: 

 Serviciului Proiecte Programe Promovare Patrimoniu - Muzeul de Artă Contemporană 

„George Apostu”  
 

1. Șef serviciu, grad II - contract pe perioadă nedeterminată – 1  post  
 

Condiții generale de participare la concurs conform HG nr.286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare: 
 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) 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; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 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.  

 

Condiții specifice de participare la concurs: 

Condiții specifice: 

- studii superioare de lungă durată  (nivel licenţă, cu diplomă emisă de o universitate 

acreditată) cu profil specific ariei curriculare: științe umaniste și arte, științe sociale.  

- studii de master sau postuniversitare; 

- vechimea în specialitatea studiilor minim 7 ani; 

- cunoașterea limbii franceze și a limbii engleze – scris și vorbit, nivel avansat; 

- cunoașterea  politicilor și practicilor în domeniul artelor spectacolului și a artelor  

   plastice; 

- cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, Power Point, Corel, Internet, etc. 

 

 


