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Casa de Cultura a Studentilor Din lasi  organizează la sediul instituţiei din lasi, Str.

Vasile Conta iir.30  concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

-      1    Dost   referept    I    (S).    cu    atributii    de    coregraf       -    durata   nedeterminata    in    cadrul

Compartimentului Cultural   ;
-       1  post  referent  I  (S).  cu  atributii  in  comunicare  si_relatii  _i)ublice    -durata  nedeteminata  in

cadrul Compartimentului Cultural   ;
-        1   post     de  sofer  |  -  durata  nedeterminata  in  caqrul  Compartimentului  Achizitii   Publice,

Investitii, Patrimoniu, Administrativ , Secretariat si Relatii Publice   ;

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  pentru

aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteri i lor de promovare în

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar

p]ătit din  fonduri  publice.

®

Concursul constă în următoare4!e__etai}e succesive:

1.    selecţia dosarelor de înscriere;

2.    proba scrisă;

3.     interviu.

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

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de  100

de puncte.

Poate i)arliciDa la concursul Dentru ocui)area i)ostului vacant i}ersoana care îndeDlineste

urinăloarele conditli:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) are capacitate deplină de exercriu;

e) 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;



D îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau a]te condiţii specifice potrivit

cerinţelor   postului  scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorîtăţii, de serviciu sau în ]egătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea

justiţiei, de fals ori a iinor fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni săvâi.şite cu  intenţie, care ar

face-o incompatjbilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile sDecifice de Dartlcii)are la concurs suni..

1)    Dentru  Dostul  de  referent  I  /S`  cu  atributii  de  coregraf -studii  superioare  de  lunga
durata abso]vite cu diploma de licenta ; cimostinte operare PC  ; experienta de minim
1  an  in organizane de actiuni culturale; atestat de coregraf.

2)    Dentru  Dostul  de  referent  I  /S)  cu  atributij   in  comunicare  si  relatii  Dublice  -  studii
superioare  de  lunga  durata absolvite  cu  diploma de  licenta  ;  cunostinte  operare  PC  ;
experienta de  minim  1  an  in  organizare  de  actiuni  culturale;  experienta  in  activitatea
dejumalism si stiintele comunicarii.

3)   Dentru  Dostul de sofer I -   studii medii absolvite ; permis de conducere categorii]e 8 si
D; atestat transport persoane si marfiiri.

ADtitudini si abilităti:
1      să aibă însuşiri de personalitate:  seriozitate, responsabi]itate, loiaJitate, hotărâre,

adaptabi1itate,autocontrol;

1      abilităţi de organizare şi înterpersonale.

Concursul  orţianizal se va desfăswa duDă urmălorul calendar :

22.10.2019 -Afişarea anunţului concursului;

22.10.2019 -11.11.2019 ora 16   -Depunerea dosarelor;

12.11.2019   ora  10    -Selecţia dosarelor participanţilor la concurs şi afişarea rezultatelor;

12.11.2019    ora  14  -   Depunere contestaţii -selecţie dosare

12.11.2019  oi.a   16    -Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii;

13.1l.2019 ora l0    -Susţinerea probei scrise (eliminatorie)

13.1l.2019 ora l4  -Afisarea rezultatelor prol)ei scrise;

13.11.2019 ora  16    -Depunere contestaţii -proba scrisă si afişarea rezultatelor contestaţiilor -

proba scrisă;



14.11.2019 ora 10 -Susţinerea interviului si a pi.obei practice

14.1l.2019 ora l4 -    Afisarea rezultatelor ;

14.11.2019 ora  15 -Depunere contestaţii  interviu;

] 4.11.2019 ora  16 -Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;

15.11.20] 9 ora  16 -Afişarea rezultatelor finale ale concursului;

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei, biroul Resurse Umane şi

trebuie să conţină:

a)    cerere de îiiscriei.e la concurs adresată conducătorului  instituţiei publice organizatoare;

b)   copii dupa actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie ( dacă

este cazul ) ;

•                c)  copie diplomă de licenţă orî echivalentă, îiisoţită de foaia matricolă;

d) diplomele/ceilificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare in copie;

e) copia cametului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată,

vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, copie-extras din Registrul general de evidenţă

a  sa]ariaţilor ( pt. perioada 01  ianuarie 2011  până în prezent ) pentru a dovedi vechimea în

specialitatea studiilor însoţite de originale pentm confimare;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-I

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată
de medical de familie sau de unităţi sanitare abilitate din care sa rezulte ca nu are boli comice sau

neuropsihice;

h) cuiTiculum vitae ( cf. modelului comun european );

•               i) caracterizare de la ultimul loc de muncă;

j) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Eg!ă; Copi ile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului iar lista

candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei  la biroul RU telefon 0232/276240

Prezentul anunţ este afişat la Avizierul Casei de Cultura a Studentilor lasi   şi pe site-ul  instituţiei.
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BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului vacant contractual de sofer in cadrul Compartimentului

Achizitii  Publice,  lnvestjtii,  Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si  Relatii  Publice din

CASA  DE  CULTURA A STUDENTILOR  DIN  IAsl

1.     H.G.11/2013 0rg@nizarea si functionarea  M.T.S.;

2.     Hotararea  801  /  2004  privind  organizarea  si  functionarea  Caselor  de  Cultura  ale  Studentilor si  Complexului

Cultural Sportiv " Tei ";

3.     Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

4.     Hotararea  Guvernului  nr.  1425  /  2006  pentru  aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor

Legii 319 / 2006,.

5.     Hotararea  Guvernului  nr.  1242 / 2001  pentru  modificarea  normelor metodologice  de aplicare  a  prevederilor

Legji 319 / 2006;

6.     Legea 307/2006 privind apararea impotriva  incendiilor;

7.     Ordinul  163 / 2007 privind aprobarea  normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

8.     Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.   195  /  2002  privind  circulatia  pe  drumurile  publice,  republicata  in

Monitorul  Oficial  nr.  670 din 03 august 2006, cu  modificarile si completarile ulterioare;

9.      Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.195/2002 privind

circulatia  pe  drumurile  publice,  aprobat  prin  Hotararea  Guvernului  nr.  1391  /  200`6,  Monitorul  Oficial  nr.  876

din  26 octombrie 2006;

10.  Hotararea  Guvernului  nr.  11  / 2015  pentru  modificarea  si completarea  regulamentului  de  aplicare  a  O.U.G.

nr.195 / 2002;

11.  Notiuni de mecanica  auto.

DIRECTOR
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BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante contractuale de referent 1  (S)

in cadrul Compartimentului Cultural  din  CASA DE CULTURA A STUDENTILOR  DIN  IAsl

1.     H.G.11/2013  0rganizarea si functionarea  M.T.S.;

2.     Hotararea  801  /  2004  privind  organizarea  si  functionarea  Caselor  de  Cultura  ale  Studentilor  si  Complexului

Cultural  Sportiv " Tei '';

3.     Legea 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca,.

4.     Hotararea  Guvernului  nr.  1425  /  2006  pentru  aprobarea  normelor  metodologjce  de  aplicare  a  prevederilor

Legii 319 / 2006;

5.     Hotararea  Guvernului  nr.  1242 / 2001  pentru  modificarea  normelor metodologice  de aplicare  a  prevederilor

Legii 319 / 2006;

6.     Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,.

7.     Ordinul  163 / 2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

8.     Legea  nr.350/2006 -Legea Tinerilor;

9.      Legea  nr.190/2018 -privind  masuri  de  punere  in  aplicare  a  Regulamentului  UE   2016/679  al  Parlamentului

European  si  al  Consiliului  din  27.04.2016  privind  protectia  persoanelor  fizice  in  ceea  ce  priveste  prelucrarea

datelor cu caracter personal;

10.  Hotararea   Guvernului   nr.   259   /   2006   -   prMnd   aprobarea   Normelor   de   cheltuieli    pentru   realizarea

programelor Autoritatii Nationale pentru Tineret in domeniul activitatii de tineret;

11.  Hotararea  Guvernului  nr.  264/2003   republicata  -  privind  stabilirea  actiunilor  si  categoriilor  de  cheltuieli,

criterîilor,  procedurilor si  limitelor pentru efectuarea de plati  in avans din fonduri  publice.


