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În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, la sediul 

instituţiei  din Municipiul Bacău, Str. Crângului, Nr. 18, Cod Poștal 600063. până la data  

10.07.2019, ora 16.00, documentele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la 

concurs, după cum urmează: 

- cerere de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi atestate, copia 

carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă însoţite de originale 

pentru confirmare, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate, 

curriculum vitae model European, conform H.G. nr. 1021/2004. 

 

Concursul  va avea loc la sediul Centrului de Cultură „George Apostu” din municipiul Bacău, 

Strada Crângului, Nr. 18, Cod Poștal 600063 și constă în următoarele etape succesive: 

1. selecția dosarelor de înscriere; 

2. proba scrisă din bibliografia de concurs; 

3. interviu . 

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

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte la proba scrisă din 

punctajul maxim de 100 de puncte pentru  concursul privind ocuparea funcţiei contractuale de  

conducere. 

Datele de desfăşurare a concursului : 

 18 iulie  2019 , ora 14.00  -  proba scrisă; 

 24 iulie  2019, ora 14.00   -  interviul. 

- data limită pentru depunerea actelor pentru dosarul de concurs este 10.07.2019; 

- datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: 

Consilier Resurse Umane, Despina Cristina Savin, telefon: 0745533128  sau 0234 

545515. 

 

Condiţiile de participare (generale și specifice), bibliografia, tipul probelor, calendarul de 

desfășurare a concursului şi documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs  

sunt afişate la sediul Centrului de Cultura „George Apostu” din Bacău  şi pe pagina de 

internet  a instituției, la adresa: wwwcentrulapostu.ro. 
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