
ANUNŢ

Casa de Cultură a Studenților  cu sediul în Alba Iulia, str. Ardealului, nr.1,
judeţul Alba organizează  concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a
funcţiei  contractuale vacante, de  REFERENT DEBUTANT CU STUDII  SUPERIOARE –
normă întreagă, la compartimentul Cultural-Artistic, conform HG 286/23.03.2011
completat prin HG. 1027/2014.     

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Perioada de depunere dosare – 23.12.2021-05.01.2022, ora 15.00;

- Proba scrisă în data de 13.01.2022,  ora 10.00; 

- Proba interviu în data de 18.01.2022,  ora 10.00;

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS – cele prevazute la art. 3
din H.G. nr. 286/2011, cu completarile si modificarile ulterioare:

a). are cetățenia română, cetățenie a altor state membre al Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b). cunoaște limba română, scris și vorbit;
 c). are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d). are capacitate deplină de exercițiu;
e).  are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f). îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  ar  face-o
incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a
intervenit reabilitarea;

Conditiile specifice pentru ocuparea postului de referent debutant: 

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

 Certificat de manager de proiect, atestat conform legislației în vigoare;

 Atestat ECDL (European Computer Driving License);

 Experiență  dovedită  de  minimum  5  ani  în  organizarea  de  activități  de
tineret;

 Experiență dovedită de minimum 1 an în organizarea de activități culturale;

 Nivel  minim  B2  (vorbit,  citit  și  scris)  pentru  una  din  limbile  engleză,
franceză, germană;



 Permis auto categoria B;

 Aptitudini  superioare  de  organizare  (inclusiv  de  evenimente  publice),
comunicare  internă  și  publică,  promovare  activități,  conducere  proiecte,
muncă în echipă;

 Capacitatea de a elabora sinteze, analize și rapoarte;
 Este de acord să-i fie prelucrate datele cu caracter personal în
scopul pentru care au fost colectate.

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducatorului  Casei  de
Cultura a Studentilor Alba Iulia;
b) copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
d) carnetul de munca  sau, după caz,  adeverințele care atestă vechimea
în munca, în meserie si/sau în speciaclitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează în original cel mai
târziu până la data desfașurării primei probe a concursului;
f)adeverinta  medicala  care  sa  ateste  starea  de  sănătate  corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae format Europass datat și  semnat îe fiecare pagină
( CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide, adresa de e-mail
și numărul de telefon);
h) Declarația prin care îți exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu
caracter personal.

Actele prevazute la b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.

Dosarul  de  concurs  se  va  depune  la  sediu  Casei  de  Cultură   a
Studenților, strada Ardealului, nr.1 în intervalul orar 08.00-16.00.

Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este doamna
Marin Maria Ioana – telefon 0258812692 sau 0744632936;



SCOPUL GENERAL AL POSTULUI

 Asigură desfasurarea în condiți optime a evenimentelor organizate 
sau gestionate de instituție prin luarea măsurilor necesare in acest sens.

ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI 

 Organizează si coordonează activitațile cultural-artistice  și de
tineret specifice ale  C.C.S.Alba Iulia;
 Răspunde de calitatea acțiunilor cultural-artistice și de tineret
specifice organizate de către C.C.S. Alba Iulia;
 Intocmește  referatele  de  necesitate  pentru  bunurile  si
serviciile necesare desfățurării activității in conditii optime;
 Intocmește graficul de repetiții a formatilor care isi desfasoara
activitatea in cadrul institutiei;
 Insoteste  formatiile  ce  isi  desfasoara  activitatea  in  cadrul
institutiei  la  manifestarile  nationale  sau  internationale  la  care  acestea
participă;
 Aplică si execută legile specifice domeniului de activitate;
 Raspunde  material  si  penal  pentru  integritatea  valorilor
gestionate ;
 Asigura respectarea legislatiei  in  vigoare in ceea ce priveste
proprietatea intelectuala si drepturile de autor;
 Asigura sonorizarea evenimentelor organizate sau gestionate de
catre institutieexceptand situatile care necesita personal specializat;
 Scrierea, implementarea si gestionarea proiectelor de tineret,
culturale, educative si sportive;
 Sprijină activitatea de arhivare a institutiei;
 Îndeplineşte şi alte sarcini ce i se repartizează , în domeniul şi
în limita de competenţă şi în baza prevederilor legale în vigoare . 



BIBLIOGRAFIE :

 H.G.  nr.801/2004  privind  organizarea  si  funcționarea  caselor  de
cultură ale studenților si a Complexului Cultural Sportiv Studențesc ” Tei”;
 Ordinul ministrului Tineretului și Sportului nr.610/09.06.2020 privind
aprobarea metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură
ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc “Tei”;
 Ordinul ministrului Tineretului și Sportului nr.258/22.04.2021 pentru
modificarea  și  completarea  anexei  la  Ordinul  ministrului  Tineretului  și
Sportului  nr.610/09.06.2020  privind  aprobarea  metodologiei  pentru
organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului
Cultural Sportiv Studențesc “Tei”;
 H.G.  nr.11/2013  privind  inființarea,organizarea  si  funcționarea
Ministerului  Tineretului  si  Sportului,  cu  modificările  și  completările
ulterioare ;
 H.G. nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli  pentru
realizarea programelor  autorității  Naționale pentru Tineret  în  domeniul
activității de tineret;
 Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în
România;
 Legea  350/2006  –  Legea  Tinerilor,  cu  modificările  si  completările
ulterioare;
 Legea  nr.477/2004  privind  Codul  de  conduită  a  personalului
contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 Constituția României, republicată;
 Ordonanța  de urgență  a  Guvernului  nr.57/2019,  cu  modificările  și
completările ulterioare – Titlul III – Personalul contractual din autoritățile
și instituțiile publice;
 Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea
tuturor  formelor  de  discriminare,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
 Legea nr.202/2002 privind egalitata de sanse și de tratamente între
femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 Lege  nr.544/2001,  actualizată,  privind  accesul  la  informațiile
publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor  fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei
95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).



TEMATICA:

 Organizarea  si  funcționarea  caselor  de cultură ale  studenților  si  a
Complexului Cultural Sportiv Studențesc ” Tei”;

 Organizarea de activități cultural artistice și de tineret;
 Înființarea,organizarea  si  funcționarea  Ministerului  Tineretului  si

Sportului, cu modificările și completările ulterioare ;
 Cheltuieli pentru realizarea programelor autorității Naționale pentru

Tineret în domeniul activității de tineret;
 Activitatea de voluntariat în România;
 Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din  autoritățile  și

instituțiile publice;
 Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

 Cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio
profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

 Constituția României;
 Personalul  contractual  din  autoritățile  și  instituțiile

publice;Principiile generale aplicabile administrației publice;
 Măsuri  pentru promovarea egalității  de șanse și  de tratament între
femei  și  bărbați,  în  vederea  eliminării  tuturor  formelor  de  discriminare
bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România;
 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes
public -principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile
publice;
 Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Relaţii  suplimentare  la  sediul:  Casei  de  Cultură  a  Studenților  Alba Iulia,
strada Ardealului nr.1, sau la telefon 0258812692.



GRAFIC DE  DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL VACANT
DE  REFERENT DEBUTANT STUDII SUPERIOARE

COMPARTIMENT CULTURAL-ARTISTIC

Referat propunere orgaznizare concurs 17.08.2021
Anunț organizare concurs MONITORUL OFICIAL- H.G. 286 ART.
7(1)

14.12.2021  cu  publicare  în
22.12.2021

Anunț organizare concurs ZIARUL UNIREA
 -  Dată  cerută  pt.  anunț  –  cel  puțin  15  zile  lucr.  până  la
susținerea primei probe  - H.G. 286 ART. 7(1)

21.12.2021  cu  publicare  în
22.12.2021

Afişarea anunţului la avizierul unităţii  H.G. 286 ART. 7(1) 22.12.2021
Decizie privind constituirea comisiilor de concurs, respectiv de
soluţionare a contestaţiilor
 - Până  cel mai târziu la data publicării anunțului -  H.G. 286
ART. 8(1)

22.12.2021

Depunerea dosarelor 
 - În termen de 10 zile lucr. de la data afișării  anunțulu -i
H.G. 286 ART. 19(2)

23.12.2021-05.01.2022
 ora 15.00

Selecţia  dosarelor
    -   În  termen de max.  2  zile  lucr.  de la  data  expirării
termenului de depunere a dosarelor –  H.G. 286 ART. 19(1)

06.01.2022

Afişarea rezultatului selecţiilor dosarelor
- În  termen  de  1  zil  lucr.  de  la  data  expirării  termenului   selecției
dosarelor –  H.G. 286 ART. 20

07.01.2022

Depus contestaţii privind selecţia dosarelor
 -  În  termen de  1  zil  lucr.  de  la  data  afișării  rezultatelor
selecției dosarelor –  H.G. 286 ART. 31

10.01.2022

Finalizarea selecției dosarelor – încheiere P.roces verbal 10.01.2022
Afişare rezultate contestaţii 10.01.2022
Desfăşurarea concursului – proba scrisă
  - Data susținerii – în cel puțin 15 zile lucr. de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor H.G. 286 ART. 7(1)
  - Se face apel nominal
   -  Întrebări, test grilă – conf. H.G. 286 ART. 21 (5-10)
  -  P.V. rezultate proba scrisă

13.01.2022 ora 10.00

Afişare rezultate proba scrisă
-  Astfel încât să se asigure rămânerea a cel puțin 2 zile lucr.
până la interviu - H.G. 286 ART. 28(1)

13.01.2022 ora 17.00

 Depus contestaţii proba scrisă
-  În  termen de  1  zil  lucr.  de  la  data   afișării  rezultatelor
probei scrise –  H.G. 286 ART. 31

14.01.2022 ora 10.00

 Afișarea rezultatelor la proba scrisă în urma contestațiilor 14.01.2022 ora 17.00
Desfăşurarea concursului – proba interviu 18.01.2021 ora 10.00
Afişare rezultate proba interviu
 - Interviul se susține în max. 4 zile lucr. de la  data susținerii
probei scrise – H..G. 286 ART. 24(5)

18.01.2022 ora 17.00

 Depus contestaţii proba interviu
-  În  termen de  1  zil  lucr.  de  la  data   afișării  rezultatelor
probei interviu –  H.G. 286 ART. 31

19.01.2022 ora 14.00



Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba interviu
și rezultate finale
  - Se afișează la sediul unității în max.1 zi  lucr. de la  data
expirării termenelor de depunere a contesstațiilor – H..G. 286
ART. 34(3)

20.01.2022 ora 17.00

Prezentarea la post – în termen de max.  15 zile calend. De la
data afișării

01.02.2022

    Notă:    Sunt declaraţi „Admişi” la proba scrisă şi interviu candidaţii care au onţinut min. 50
puncte.
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