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MINI$TERUL CULTURII

GENTRUL DE CULTURA,,GEORGE APOTTU"
18 Cringului, 600063 Baciu - Rominia, tel: +40-23+545515, fux +40€34-5710BB

e.mail: cc.apostu@gmail.com; www.centrul-george-apmtu.ro

ANUNT

Centrul de Culturl,,George Apostu" din Bacdu , cu sediul in municipiul Bacdu , Str. Cr6ngului
nr.18, anunfd scoaterea la concurs cu respectarea prevederilor HG nr.286l20ll pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzdtor funcfiilor contractuale cu modificdrile qi completdrile ulterioare,pentru
ocuparea postului de execu{ie-funclie contractualI din cadrul Compartimentului Administrativ

l. Denumirea postului vacant duratl nedeterminatl

- 1 post guard - in cadrul Compartimentului Administrativ

2. Condi(ii generale pentru participare la concurs:
a) are cetSfenia' rom6n5, cet5lenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparfin0nd Spa{iului Economic European gi domiciliul ?n Rom6nia;
b) cunoagte limba romdn6, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minim[ reglementatd de prevederile legale; ,

d) are capacitate deplinl de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatdpebaza

adeverinlei medicale elibbrate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
D indeplinegte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni contra umanitdlii, contra

statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justi{iei,
de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu inten{ie, 

- 

"ur" 
ui face-o

incompatibild cu exercitarea func{iei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

3. Condi{ii specifice de participare la concurs:
- studii medii/generale.
- vechimea in munc6: minim 5 ani;
- defindtor certificatl atestat agent securitate

4. Probele stabilite pentru concurs: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisd, gi interviu.
5. Desfiqurarea concursului:

a) Concursul se olganizeazd,la sediul Centrului de Culturi ,rGeorge Apostu', Bac5u ,
Str. Crangului nr. 1'8'Bacdu, conform calendarului urmdtor:

o Depunere dosare inscriere: 04 decembrie2}2} - p6n6 la ora 14,00

o Selectia dosarelor: 07 decembrie 2020 - ora 9,00;

. Afi$area reniltatelor selec{iei dosarelor:07 decembrie2020 -pdnd la ora 12,00;

o Depunere contesta[ie: 08 decembrie2020 -pdnd la ora 1a,,00

o Solutionare contestafii: 09 decembrie 2020 - pdn[ la ora T2,00

o Proba scris6: 14 decembrie2020, ora 10,00, la sediul Centrului de Culturi ,,George Apostu"



din Bacdu, str. crdngului, nr.18, cod postal 600063, Municipiul Bacdu.

o Afi$are rezultate proba scrisd: 14 decembrie2}2} -p6nd la ora 16,00;

o Depunere contestafii probd scris6: l5 decembrie 2020, ora 16,00

o Solutionare contestalii pentru proba scris6: 16 decembrie 2020,pdnd la ora 16,00.

o Proba interviu: 17 decembrie2020, ora9,3O

t Afi9are tezultate pentru proba de interviu: 17 decembrie 2020 - p6n5 la ora 16,00

o Depunere contesta(ii pentru proba de interviu: 18 decembrie 2020 - pdnd la ora 16,00;

o Solutionare contestalii pentru proba de interviu: 21 decembrie 2020

. Afi$are reniltatefinale:21 decembrie2l2O'. 
.

b) Comuni carea rezlJltatelor la proba scrisd, respectiv la interviu, se face in termen de
maximum o zi lucr6toare de la data finalizdriiprobei.

c) Dupd afigarea rezultatelor ob{inute la selec{ia dosarelor, proba scrisa gi interviu, candida{ii
nemufumi1i pot depune contestafie in termen de cel mult o zi lucrdioare de la daia afiqdrii rezultatului
selecfiei dosarelor, respectiv de la data afigdrii rezultatului probei scrise gi a interviului, sub sancfiunea
decdderii din acest drept.

d) Comunicarea rczultatelor la contestafiile depuse fa16 de rezultatul dosarelor de concurs/a
probei scrise/ a interviului se face in termen de maximum o zi iucrdtoare de la expirarea termenului de
depunere a contestafiilor.

e) rezultatele finale se afigeazd in termen de maximum o zilucrdtoare de la expirarea termenului
prevdzut la pct.d) pentru ultima probd, respectiv interviul.

ACTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

a) cerere de inscriere la concurs adresatd directorului general al institufiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identititea,potrivit legii,
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea

unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice alepostului; ---'-'-----

d) copia carnetului de munc[ sau, dup[ caz, adeverinJele care atestd vechimea in muncd, si in
specialitatea studiilor, (ulterior datei de 01.0i.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de
angajator);

e) cazierul judiciar sau o declaratl: 
_pe 

propria rdspundere cd nu are antecedente penale care s[-lfac[ incompatibil cu func{ia pe care candideazd(candidatul declarat admis la selectia dtsarelor, care a
depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ,are obligaiia de a
completa dosarul de concurs cu originalul caiierului judiciar,cel taruiupunu lu data desfasuraiii primei
probe a concursului);

f) adeverinl[ medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6luni anterior derul6rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdlile
sanitare abilitate;
Adeverinfa care atest6 starea de sdndtate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului gi calitatea
acestuia,in formatul stabilit de Ministerul SdndtAiii;

g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 102l/2004

{"j:1" prev6zute de la lit. b), c) si d) vor fr prezentate qi in original in vederea verificdrii
conformit5lii copiilor cu acestea.



BIBLIOGRAFIE

la concursul din data de 14.12.2020 pentru ocuparea postului contractual
vacant de pazric(guard)

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduitd apersonalului contractual
din autoritdflle qi institutiile publice, cu modificarile qi completdrile
ulterioare;

2. Legea w.333/2003 privind pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor si
proteclia persoanelor, cu modificdrile qi completarile ulterioare;

3. Legea 182/2000 privind Protejarea Patrimoniului Na{ional Mobil cu
modifi c6rile qi completdrile ulterioare;

4. Legeanr.30712006 privind Apirarea impotriva incendiilor, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare


