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ANUNŢ 

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

Crângului 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 execuție - funcție  contractuală din 

cadrul: 

 Serviciului Proiecte Programe Promovare Patrimoniu - Muzeul de Artă Contemporană 

„George Apostu”  

1. Impresar artistic, grad prof. IA - contract pe perioadă nedeterminată – 1 post în cadrul 

Serviciului Proiecte, Programe, Promovare, Patrimoniu - Muzeul de Artă Contemporană 

„George Apostu”. 

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.  
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Condiții specifice de participare la concurs: 

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

acreditată); 

- deținerea atestatului de impresar artistic emis de Comisia pentru Atestare și Avizare în  

Domeniul Impresariatului Artistic din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

constituie un avantaj; 

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

- cunoașterea limbii engleze – scris și vorbit; 

- cunoașterea  politicilor și practicilor în domeniul artelor spectacolului și al artelor plastice; 

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

Youtube, etc. 

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

specificului instituției. 

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

adaptabilitate, autocontrol, abilități de comunicare și relaționare atât cu angajații instituției 

cât și cu colaboratorii externi; 

      -disponibilitate la program de lucru repartizat inegal, inclusiv seara și in 

weekend/disponibilitate la deplasări în țară; 

      -abilități de organizare și interpersonale. 

 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  

26.11.2019, ora 16.00,  un dosar de concurs care 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; 
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 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

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

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă 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; 

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

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la alin. lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 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 desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea.   

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: 

27 noiembrie 2019 , selecția dosarelor de înscriere pâna la ora 13,30; 

04 decembrie  2019 , ora 10,30 -  proba scrisă; 

09 decembrie  2019, ora 10,30 -  interviul. 

- data limită pentru depunerea actelor pentru dosarul de concurs este 26.11.2019, ora 16,00; 

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. 



                     

4 | P a g e  
 

 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 concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale 

de execuție  - Impresar artistic.  

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului 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. 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: 

Consilier resurse umane, Despina Cristina Savin, telefon: 0745533128 sau 0234 545515. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

Afişare anunţ concurs: 12 noiembrie 2019 

Depunere dosare înscriere: 26  noiembrie 2019 – până la ora 16,00  

Selecţia dosarelor:  27 noiembrie 2019 – ora 9.30 -  până la ora 13,30  

Afişarea rezultatelor selecției dosarelor:  27 noiembrie 2019 -  până la ora 14,00;  

Perioada de depunere a  contestaţiilor: până în data de 28 noiembrie 2019 –  ora 14,00; 

Soluţionare contestații și afișarea rezultatelor contestațiilor: 29 noiembrie 2019 – până la ora 

14,00  

Proba scrisă: 04 decembrie  2019, ora 10,30; 

Afişare rezultate proba scrisă:  04 decembrie  2019,  până la ora 16,00; 

Depunere contestaţii probă scrisă: 05 decembrie 2019,  până la ora 16,00; 



                     

5 | P a g e  
 

Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă: 06 decembrie 2019,  până la ora 16,00; 

Afişare rezultate contestații pentru proba scrisă: 06 decembrie  2019,  până la ora 16,30; 

Proba interviu: 9 decembrie 2019,  ora 10,30; 

Afişare rezultate pentru proba interviu: 9 decembrie 2019,  până la ora 16,00; 

Perioada de depunere a  contestaţiilor  pentru proba interviu: 10 decembrie 2019,  până la 

ora 16,00; 

Soluţionare contestaţii pentru proba interviu:  11 decembrie 2019,  ora 12,00; 

Afişare rezultate contestații pentru proba scrisă: 11 decembrie  2019,  până la ora 16,30; 

Afişare rezultate finale: 11 decembrie 2019. 

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU OCUPAREA  POSTULUI DE IMPRESAR ARTISTIC  (GRADUL  IA) 

1. Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau  

    concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și  

    completările ulterioare. 

2. Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea O.G nr.21/2007 privind institutiile si companiile de   

    spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu    

    modificările și completările ulterioare. 

3. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și  

    completările ulterioare; 

4. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX Impozitul şi taxe locale, Capitolul VII-   

    Impozitul pe spectacole. 

5. Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal - Impozitul pe spectacole . 
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6. Legea nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România 

7. Ordinul nr.1488/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea,    

    încasarea, virarea, evidența și controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii  

    Roșii; 

8. LEGEA Nr. 35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al     

    artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, cu modificările și completările ulterioare; 

9.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea    

     în legatură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor  

     publice. 

10. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum 

şi în cazul deplasării în interesul serviciului.  

11. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 

12. Legea nr.96/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările ulterioare; 

15. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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19. Ordinul nr. 2035/18 apr. 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, 

case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;  

20. Ordin nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;  

21. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cultură „George Apostu” din 

Bacău,  aprobat prin OMCIN nr.2388/11.05.2018 – disponibil pe site-ul instituției;  

 

 

 

 

 

 

 


