
 
                     

 

Nr. 414/20.04.2018 
  

A N U N Ţ 
  
 
 Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant - personal contractual: 

Inspector de specialitate gradul I - personal contractual, în cadrul Serviciului 
contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ, gestiune. 
 
 Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă şi interviu. 
 Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 21.05.2018, ora 10:00, municipiul Sebeş, 
bd. Lucian Blaga, nr. 45;  
 Data, ora şi locul desfăşurării interviului: 25.05.2018, ora 10:00, municipiul Sebeş, bd. 
Lucian Blaga, nr. 45; 
 
 Termen limită de depunere dosar de înscriere: 14.05.2018, ora 16:00. 
 Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii; 

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; 
- cazier judiciar; 
- 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; 

- curriculum vitae; 
- dosar cu şină. 

 La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie şi în original, în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Cultural “Lucian Blaga” 
Sebeș, la Secretariat, persoana de contact dna. Anca Micu, tel. 0752-088 328. 

 
 Condiţii de participare la concurs:   

 - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă și masterat în 
domeniul ştiinţelor umaniste (filologie, istorie, filozofie, antropologie etc); 

 - fără vechime în specialitatea studiilor. 
  



 
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaştere a limbii române, scris şi vorbit; 
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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) îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau altor condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) persoana 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. 
  
Bibliografia pentru concurs este: 

- Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice; 

- Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și a colectiilor publice, republicată 
- Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  
 

Condiţiile de participare sau alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la 
Secretariat. 

 
 

    Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul, precum şi pe pagina de internet a 
instituţiei, cel târziu la data de 16.05.2018. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe pagina de 
internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 
    După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, 
după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei 
practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe 
pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 
 
 
 
 Director,        Șef Serviciu,  
 Nadia Diana Mitrea        Mihai Ștefan 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27123
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_muzeelor_colectiilor_publice.php
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tenbz/legea-bibliotecilor-nr-334-2002
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tenbz/legea-bibliotecilor-nr-334-2002
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