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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: 

 - Studii superioare de lungă durată  nivel licenţă, cu diplomă emisă de o universitate acreditată, într-         

    unul  din domeniile fundamentale de referință: științe umaniste și arte, studii filologice;  

 - vechimea în specialitatea studiilor minim  3 ani și 6 luni; 

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

 - cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;  

        - cunoașterea  politicilor și practicilor privind strategiile culturale actuale în domeniul artelor  

    spectacolului; 

- cunoaşterea legislaţiei din domeniul cultural (arte plastice, teatru, literatură, muzică clasică, etc.); 

 - abilități specifice activităților de redactare a adreselor oficiale și a comunicatelor de presă; 

-  noțiuni aprofundate în scrierea și fundamentarea aplicațiilor privind obținerea fondurilor externe  

   nerambursabile pentru proiecte culturale (de la autorități locale, naționale și/sau internaționale);  

        - strategii de promovare a serviciilor culturale; 

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

 - disponibilitate pentru programul prelungit/flexibil (inclusiv sâmbăta și duminica); 

- să aibă însușiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, punctualitate,  loialitate, hotărâre,   

   adaptabilitate,  autocontrol; 
 

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: 23 august 2019, până la ora 14,00; 

2. proba scrisă din bibliografia de concurs: 30 august 2019, ora 14,00; 

3. interviul: 5 septembrie 2019, ora 14,00 . 

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta 

la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.  Sunt declaraţi admişi 

la proba scrisă și la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor 

organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie; Punctajul final se calculează ca medie 

aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea 

unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru 

acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă 

egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia 

comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 
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