
 
 

ANUNȚ CONCURS 

 

Centrul de Cultură „George Apostu, cu sediul în municipiul Bacău, Strada Crângului, nr.18, cod 

poștal 600063, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de execuție, cu normă întreagă, pe 

perioadă nedeterminată pentru următoarele posturi contractuale vacante, după cum urmează: 

- 1 post Consilier juridic, Grad profesional IA, studii superioare, în cadrul Compartimentului resurse 

umane și juridic, cu un  program de 8 ore/zi;  

- 1 post Secretar marketing, Grad profesional IA, studii superioare, în cadrul Serviciului Programe, 

Proiecte, Promovare, Patrimoniu  Muzeul de artă contemporană „George Apostu” cu un  program de 8 ore/zi;  

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Legii-cadru 

nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare.  
 

Concursul constă în următoarele etape succesive: 

1. selecţia dosarelor de înscriere; 

2. proba scrisă; 

3. interviu; 
 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 29.03.2023, ora 

16.30, la sediul Centrului de Cultură „George Apostu”, din Bacău: Strada Crângului, Nr.18, Cod Poștal 

600063, Județul Bacău, Compartimentul resurse umane și juridic, Persoana de contact: dna. Savin 

Despina Cristina, tel.: telefon 0234/545515, int. 38, sau  0745/533128. 
 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:  

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr.1336/2022; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen 

de valabilitate și prezentarea acestuia în original, pentru conformitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după 

caz și prezentarea acestuia în original, pentru conformitate; 

d) copiile documentelor care atestă 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 și prezentarea acestora în original, pentru conformitate; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată  (conform 

modelului prevăzut la anexa nr. 3), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor 

solicitate pentru ocuparea postului și prezentarea acestora în original, pentru conformitate; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria 

răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi 

care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale 

direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar, anterior datei de 

susţinere a probei scrise; 

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 



 
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 

art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care 

au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru 

completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de 

învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate 

presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 

persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european.  

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplinește 

următoarele condiţii generale: 
 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

d) 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; 

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 

autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra 

înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 

funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei 

funcţii sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 

art. 35 alin. (1) lit. h).  

 

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de Consilier juridic, Grad profesional IA, 

studii superioare: 
 

a)  Studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; 

b)  Perfecționări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de speciali- 

tate și în cel putin unul dintre domeniile principale de activitate al instituțiilor publice de cultură, master 

în științe juridice; 

c)  Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 7 ani în cadrul instituțiilor publice; 

  d)  Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office,  cunoștințe de operare  

       PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislație). 

   e)  Limbi străine: limba engleză, nivel mediu. 
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   f) Aptitudini şi abilităţi:  

      -   abilități de negociere, diplomație, toleranță, capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare 

în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în 

condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect 

faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii Centrului, spirit de inițiativă, 

operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală. 

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul contabilităţii, 

salarizării, legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, achiziții publice, 

respectiv cunoașterea legislației specifice sectorului ocupațional cultură (instituții de spectacole și 

concerte, impresariat artistic, muzee, biblioteci etc.); 

     - capacitate de: previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare; 

     - capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; 

     - capacitate de asumare a răspunderii; 

     - competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor; 

        - disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii. 

 

a)  Bibliografie și tematică pentru postul de Consilier juridic, Grad profesional IA, studii  

    superioare: 

 

1. Legea nr.182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată), cu modificările 

ulterioare; 

2.  Legea nr. 311/8 iulie 2003, privind muzeele şi colecţiile publice (republicată), cu modificările și completările 

ulterioare; 

3.  HG nr. 886/2008 privind Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4.  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consilului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. HG.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

8.  Legea nr. 78/2014 – privind reglementarea activității de voluntariat în România, actualizată; 

9. Regulamentul de Organizare și Functionare al Centrului de Cultură „George Apostu”, aprobat prin 

OMCIN Nr.2388/ 11.05.2018, disponibil pe site-ul instituției; 

10. Codul etic al Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău , disponibil pe site-ul instituției; 

11. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

12. OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

13. HG nr. 90/2010 privind regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

14.  Legea nr. 287/2009 (republicată) - Codul civil, cu modificările ulterioare; 

15.  Legea nr. 134/2010 (republicată) - Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare: 

16.  Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 
17.  Statutul profesiei de consilier juridic; 

18.  Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

19. Ordonanţa nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; 

20. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

21. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

22. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe, cu modificările și completările 

ulterioare; 

23. OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și 

completările ulterioare; 

24. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

25. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

26. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

27. Ordin nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 

28. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

29. HG. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public; 

30. Hotărârea  Guvernului  nr.  518/1995 privind  unele  drepturi și  obligații  ale personalului  român 

 trimis  în  străinătate  pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

31. 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; 

32. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI, 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor) *), cu modificările şi completările ulterioare; 

Condiţiile specifice de participare la concursul pentru postul de Secretar marketing, Grad 

profesional I A, studii superioare: 

 

1.Studii de specialitate: studii superioare de specialitate, de lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licență; 

Perfecționări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate și 

în cel puțin unul dintre domeniile principale de activitate al instituțiilor de cultură.  

2.Vechimea în muncă/specialitate necesară: 7 ani  

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office,  cunoștințe de operare 

PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de prelucrare foto, editare și montaj 

video, etc.) 

4.Limbi străine: limba engleză, nivel mediu 

https://www.afcn.ro/media/legea-544-din-2001.pdf
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2098196
unsaved://LexNavigator.htm/#*)


 
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație, toleranță, capacitate de 

comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii 

noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, 

moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii Centrului, 

spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală. 

6.Cerinţe specifice: 

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile domeniului cultural, drepturilor de autor și drepturilor  

  conexe și a marketingului; 

- cunoașterea tehnicilor și modalităților de promovare a imaginii instituției;  

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;  

- disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;  

- respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă, de reacție și protecție în cazul situațiilor de  

  urgență;  

- capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare; 

- capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; 

- capacitate de asumare a răspunderii; 

- competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor. 

 

b) Bibliografie și tematică pentru postul de Secretar marketing, Grad profesional IA, studii 

superioare: 

 

1. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată), cu 

modificările ulterioare; 

2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată), cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 148 din 26.07.2000 privind publicitatea;  

4. Legea nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

6. Cismaru, Diana-Maria, Comunicarea interna în organizații, București, Tritonic, 2008 

7. Coman, Cristina, Relații publice și mass-media (ediție revizuită și adăugită), Editura Polirom, 

2008; 

8. Coman, Cristina, Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii, Editura Polirom, 2009; 

9. Chiciudean, Ion, George, David, Managementul comunicării în situaţie de criză, Editura 

Comunicare.ro, 2011; 

10.  Kotler, Philip, Managementul marketingului, București, Teora,1997 (Rolul esențial al marketingului în 

cadrul organizațiilor și al societății, pp. 29-69); 

11.  Marcenac, Luc; Milon, Alain; Saint-Michel, Serge H., Strategii publicitare, Iași, Polirom, 2006 ; 

12.  Meerman, Scott David, Noile reguli de marketing și PR. Cum să ajungi la clienți prin rețelele de 

socializare, bloguri, comunicate de presă, site-uri video și marketing viral, Editura Publică, 

București, 2010;  

13.  Nicola, Mihaela, Petre, Dan, Publicitate și reclamă, Editura Comunicare.ro, 2009; 

14.  Vlăsceanu, Mihaela, Organizații și comportament organizațional, Polirom, Iași, 2003;  

15.  Bădău, Horia, Tehnici de comunicare în social media, Editura Polirom, Iași, 2011;  

16.  Costinel Dobre, Anca Milovan, Marketing online și social media, Ed. C.H.Beck, București, 

2019; 



 
17. Regulamentul de Organizare și Functionare al Centrului de Cultură „George Apostu”, 

aprobat prin  OMCIN Nr.2388/ 11.05.2018, disponibil pe site-ul instituției; 

18.   Codul etic al Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău , disponibil pe site-ul instituției; 

19.   Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

20.   Ordonanţa nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea    activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; 

21. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

CALENDARUL CONCURSULUI: 

Concursul va consta în: 
 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 29.03.2023, ora 

16.30, la sediul Centrului de Cultură „George Apostu”, din Bacău: Strada Crângului, Nr.18, Cod Poștal 

600063, Județul Bacău, Compartimentul Resurse Umane și Juridic, Persoana de contact: dna. Savin 

Despina Cristina, tel.: telefon 0234/545515, int. 38, sau  0745/533128. 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează la sediul Centrului de Cultură „George Apostu” 

și pe pagina de internet a acestuia (www.centrulapostu.ro),  în termen de trei (trei) zile lucrătoare de la 

data expirării termenului de depunere  a dosarelor, în vederea înscrierii la concurs. 

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație în termen de 

o zi lucrătoare, de la data publicării rezultatelor selecției dosarelor. 

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a Centrului de Cultură „George 

Apostu” (www.centrulapostu.ro), în termen de o zi lucrătoare, de la data depunerii contestației. 

Proba scrisă, se va desfăşura în data de 06.04.2023, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 

3 ore) la sediul Centrului de Cultură „George Apostu”, din Bacău: Strada Crângului, Nr.18, Cod Poștal 

600063, Județul Bacău  

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a Centrului de Cultură „George 

Apostu”, (www.centrulapostu.ro), în termen de o zi lucrătoare, de la data  finalizării probei scrise. 

Candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare, de la data publicării 

rezultatelor probei scrise. 

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a Centrului de Cultură 

„George Apostu”, (www.centrulapostu.ro), în termen de o zi lucrătoare, de la data depunerii contestației. 

Interviul se se va desfăşura în data 11.04.2023, ora 10.00, la sediul Centrului de Cultură „George 

Apostu”, din Bacău: Strada Crângului, Nr.18, Cod Poștal 600063, Județul Bacău  

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a Centrului de Cultură „George 

Apostu”, (www.centrulapostu.ro),  în termen de o zi lucrătoare, de la data  finalizării probei a II-a, 

interviu. 

http://www.centrulapostu.ro/
http://www.centrulapostu.ro/
http://www.centrulapostu.ro/
http://www.centrulapostu.ro/
http://www.centrulapostu.ro/


 
Candidații nemultumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare, de la data publicării 

rezultatelor probei a II-a, interviu. 

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a Centrului de Cultură 

„George Apostu”, (www.centrulapostu.ro),   în termen de o zi lucrătoare, de la data  depunerii 

contestației probei a II-a, interviu. 

 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a Centrului de Cultură 

„George Apostu”, (www.centrulapostu.ro), în termen de o zi lucrătoare, de la data comunicării 

rezultatelor contestațiilor pentru proba a II-a, interviu.   
 

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

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă și la interviu, candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte 

din punctajul maxim de 100. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant, candidatul care a obținut cel 

mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi 

obținut punctajul minim necesar. 

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii 

condițiilor de participare.  

Notarea probei scrise, a probei practice și a interviului, după caz, se face în termen de maximum 

o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se 

face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», în 

termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, interviu, candidații 

nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

probei respective, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestațiile formulate vor fi soluționate în 

termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prin afișare la 

sediul instituției. 

 

Relaţii suplimentare privind condiţii de participare, bibliografia și tematica se pot obţine la sediul 

instituţiei la Compartimentul Resurse Umane și Juridic, Persoana de contact: dna. Savin Despina 

Cristina,  telefon 0234/545515, int. 38/ 0745/533128. 
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