
 
 

 
Nr. înregistrare: 1442/06.XII.2018 
 

ANUNŢ 
 

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 superior - personal contractual, perioadă nedeterminată în 
cadrul Serviciului Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal, Achiziţii, Administrativ, Gestiune. 

 
Probele stabilite pentru postul de Inspector de specialitate, gradul I superior - personal contractual: 

probă scrisă şi interviu. 
Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 11.01.2019, ora 10:00, Municipiul Sebeş, Bd. Lucian 

Blaga, nr. 45 - proba scrisă; 
Data, ora şi locul desfăşurării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. 
Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 03.01.2019, ora 16:00. 
 
La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie şi în original. 
 
Condiţii de participare pentru 1 post de Inspector de specialitate, gradul I superior - personal 

contractual. 
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
 
Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs adresată conducerii autorităţii sau 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 - medic de familie; 
-curriculum vitae; 
-dosar cu şină; 
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, la 

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

Secretariat. 



Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, sunt: 
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 postul scos la concurs este: 

-  Legea număr 53/2002, Codul Muncii; 
- Legea număr 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea număr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 
- Legea număr 311/2003, Legea Muzeelor şi a Colecţiilor Publice; 
- Legea număr 334/2002, Legea Bibliotecilor; 
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