
DETALII CONCURS
1.  Data susţinerii  probei  scrise  pentm  concusul  de  referent  grad  profesional  1  este  08.12.2021    ora  11:00 -

proba scrisa si in data de  14.12.2021,   ora 11 :00 -proba interviu
2. Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere este :  10.11.2021 -17.11.2021    ora 15,00.
3. Dosarele vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul Casei de Cultura a Studentilor Pitesti.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR GRAD PROFESIONAL I
- are cetăţenia româna si cetătenie a altor state membre ale Uniunii Euopene sau a statelor apartinând Spaţiului

Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoaşte limba româna, scris si vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
-  are o stare de sanătate corespunzătoare postului pentm care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineste  condiţiile  de    studii  şi  după  caz  şi  de  vechime  sau  alte  condiţii  specifice  potrivit  cerinţelor

postului  scos la concurs;
-   nu a fost condamnat definitiv pentm savârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra

autorităţii, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care împiedica infaptuirea justiţiei, de fâls ori a unor fapte de
corupţie  sau  a unei  inffacţiuni  săvârşite  cu  intenţie,  care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  fimcţiei,  cu
exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

CONDITIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
vechime in munca minim 3 ani;
cunostinte temeinice in ceea ce priveste activitatea in domeniul cultural-artistic;
experienta in institutiile publice ;
constituie  avantaj  experienta  in  scrierea,  implementarea  si  gestionarea  de  proiecte  de  tineret,  culturale,
educative, sportive si in organizari de evenimente, cunostinte de operare PC.

Concursul se va desfasura la sediul Casei de Cultura a Studentilor Pitesti, Str. Panselelor nr. 2, judetul Arges
iar  depunerea  dosarelor  pentru  concurs  se  va  face  in  temen  de  5  zile  lucratoare  de  la  data  publicarii
anuntului, la secretariatul institutiei.

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS - cele prevazute la art. 3 din H.G nr.
286/2011, cu completarile si modificarile ulterio?re

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE URMATOARELE DOCUMENTE:

a)   cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului Casei de Cultura a Studentilor Pitesti
b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz
c)   copiile  documentelor  care  sa  ateste  nivelul  studiilor  si  ale  altor  acte  care  atesta  efectuarea  unor

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor  specifice
d)   cametul de munca   sau,  după caz,   adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie  si/sau în

specialitatea studiilor, in copie
e)   cazierul judiciar din care sa reiasa ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu ftnctia

pentru care candideaza in original cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
D    adeverinta  medicala  care  sa  ateste  starea  de  sănătate  corespunzatoare  eliberata  cu  cel  mult  6  luni

anterior derularii concusului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare
abilitate

g)   curriculum vitae



Actele prevazute la b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii confomitatii copiilor cu
acestea.

Relatii la secretariatul institutiei tel. 0348 430 939

Observatii: Documentele vor fi indosariate in ordinea mentionata mai sus intr-un dosar cu sina.

Relatii suplimentare la secretai.iatul institutiei tel. 0348 430 939 -Persoana de contact:  Vladu lleana

Concusul se va desfasura la sediul Casei de Cultura a Studentilor Pitesti, Str. Panselelor m 2, judetul Arges
iar  depunerea  dosarelor  pentru  concurs  se  va  face  pana  la  data  de  17.11.2021,  ora  15,001a  secretariatul
institutiei.

CALENDARUL (etape în desfăşuarea concursului)

Etapa 1
a.  Selecţia dosarelor depuse de candidaţi:  19.11.2021

b. Afişarea rezultatelor selecţionării dosarelor: 22.11.2021, pana la orele 16.00.

c.  Temenul limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul  selecţiei de dosare:  23.11.2021  orele
14.00.

d. Afişarea rezultatelor în uma contestaţiilor : 25.11.2021, pana la orele  16.00.

Etapa 11/ referent de specialitate grad profesional 111
a.  Proba scrisă:  08.12.2021  ora  11,00-1a sediul Casei de Cultura a Studentilor Pitesti.  Timp de lucru  120 -180
minute. Punctaj minim = 50 de puncte.
b. Afişarea rezultatelor probei scrise: 09.12.2021  ora 17,00

c. Temenul limită pentru depunerea contestaţiilor după susţinerea probei scrise 10.12.2021  ora 16.00.

d. Afişarea rezultatelor în uma contestaţiilor:  13.12.2021, ora 16.00

Etapa 111
a. Proba interviu:  14.12.2021, ora  11,00-la sediul Casei de Cultua a Studentilor Pitesti.   Punctaj  minim = 50

puncte.
b. Afişarea rezultatelor probei interviu:  14.12.2021, ora 17,00.

c. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor după susţinerea probei interviu:  15.12.2021, ora 16,00.

d. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor şi rezultatelor finale:  16.12.2021  ora 16,00.



Bibliografie  pentru  ocuparea  postului  de:  Referent  grad  profesional     I  (studii  superioare)  -  Compartimentul
Cultural -Artistic;

•      H.G. nr.  801/2004 privind organizarea si fiinctionarea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural
Sportiv Studentesc 'Tei";

•      H.G   nr.   11/2013   privind   infiintarea  ,   organizarea  si   fiinctionarea  Ministerului  Tineretului   si   Sportului,   cu
modificarile si comp letarile ulterioare;

•      H.G. nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului
si Sportului in domeniul activitatii de tineret cu modificarile si completarile ulterioare;

•      Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
•      Legea nr. 350/2006 Legea Tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
•      Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
•     Ordinul  MTS  nr.  610/09.06.2020  -Metodologia pentru  organizarea  actiunilor  caselor  de  cultua  ale

studentilor si ale Complexului Cultual Sportiv Studentesc „Tei' '
•     Regulamentul   de   Organizare   si  Functionare   al   Casei  de   Cultura  a   Studentilor  Pitesti  ®e   site-ul

institutiei)
•     Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•     Legea nr. 319/2006 a securitatii si sănătătii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
•     Legea 544/2001, privind liberul acces la infomatiile de interes public;
•      Metodologia privind organizarea taberelor studentesti (OMTS 432/30.06.2021).

Director,
Ciuca Neagoe Florin


