ANUNŢ
Centrul Cultural Mihai Eminescu organizează în data 12 iunie 2019, ora 11,00, la sediul din
Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr. 39, sector 2, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacantă, pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate S IA în cadrul Serviciului
Comunicare și Organizare Evenimente – Compartiment Organizare Evenimente.
Dispoziţii aplicabile
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 (actualizată) pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (cu modificările şi
completările ulterioare).

Probele :
→ Proba scrisă se va desfăşura în data de 12.06.2019, ora 11,00. Pentru a fi declarat „admis” la
proba scrisă, este necesar a se obţine 50 de puncte.
→ Interviul pentru persoanele declarate „admis” la proba scrisă va avea loc în data de 19.06.2019,
începând cu ora 10.00, conform programării ce se va afişa la sediul instituţiei.
Locul desfăşurării
Concursul va avea loc la sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu din Str. Jean Louis Calderon nr. 39,
Sector 2, Bucureşti.
Calendarul desfăşurării concursului :
Perioada de depunere a dosarelor de
concurs
Selecţia dosarelor
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
Contestații
Rezolvare contestații și afișare rezultate
finale la selecția dosarelor
Proba scrisă
Afişare rezultate proba scrisă
Termen pentru depunerea contestaţiilor cu
privire la rezultatele obţinute la proba scrisă
Rezolvarea contestațiilor depuse pentru
proba scrisă și afișarea rezultatului final la
proba scrisă
Interviul (conform programării ce se va afişa

23.05.2019, ora 10,00 - 05.06.2019, ora 14.00, la sediul
Centrului Cultural Mihai Eminescu din Str. Jean Louis
Calderon nr. 39, Sector 2
06.06.2019
07.06.2019, ora 13.00
10.06.2019, ora 13.00
11.06.2019, ora 13.00
12.06.2019, ora 11.00
13.06.2019, ora 11.00
14.06.2019
18.06.2019, ora 14.00

19.06.2019, începând cu ora 10.00

la sediul instituţiei din Str. Jean Loius
Calderon Nr. 39, Sect.2)
Afişare rezultate interviu
Termen pentru depunerea contestaţiilor cu
privire la rezultatele obținute la interviu
Rezolvarea contestațiilor depuse pentru
proba interviu și afișarea rezultatelor finale
ale concursului

20.06.2019, ora 14.00
21.06.2019
24.06.2019, ora 14.00

Dosarul de înscriere va cuprinde :
- cerere de înscriere la concurs adresată managerului Centrului Cultural Mihai Eminescu (formular
care poate fi descărcat de pe site-ul instituției ( http://centruleminescu.ro/anunturi-angajari/), sau
se poate solicita la Compartimentul Financiar Contabil și Resurse Umane
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
- copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor
- cazier judiciar
- adeverinţă medicală pentru angajare 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 unităţi sanitare abilitate, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
- curiculum vitae
Menţionăm că toate actele sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs.
Actele (C.I., diploma de studii, carnetele de vechime în muncă şi/sau adeverinţele privind vechimea
în muncă) vor fi prezentate şi în original pentru conformitate.

-

Condiţii specifice de participare la concurs:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
vechime necesară pentru ocuparea postului – 10 ani
cunoștințe de operare PC (MS Office)
cunoștințe avansate de limba engleză

-

Condiţii generale de participare la concurs:
este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al U.E. cu domiciliul în România;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are capacitatea deplină de exerciţiu;
nu a fost condamnat penal sau civil;
îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează

Relaţii suplimentare despre concurs la telefon nr. 031.405.39.25/0722.103.004.
Persoană de contact: Gabriela Murgescu
MANAGER,
Nicoleta PANINOPOL

Şef Serviciu ERUJA,
Carmen Gina Ionescu
Întocmit,
Inspector de specialiate RU
Gabriela Murgescu

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat de CCME în data de 12 iunie 2019, în vederea ocupării postului
vacant de Inspector de specialitate S IA din cadrul Serviciului Comunicare și Organizare
Evenimente – Compartiment Organizare Evenimente

1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (cap.I, cap II, Secţiunea a 2-a,
cap.III, cap.IV, cap.V, cap.IX, cap. X), republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr.233/2002, actualizată;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare, actualizată;
4. Legea nr 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată;
5. OUG nr. 118/2006 privind înființarea organizarea și desfășurarea activității așezămintelor
culturale, actualizată;
6. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural Mihai Eminescu;
7. Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau
concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept
public, actualizată;
8. O.G. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
culturale, actualizată.

