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ANUNŢ 
 
 Centrul Cultural Buftea organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată,  după cum urmează: 

- Referent, gradul II în cadrul Compartimentului Proiecte Cultural- Artistice, 
Educative- 1 post; 
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale de participare la concurs, conform art.3 din 
Regulamntul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările 
aduse de H.G. nr. 1027/2014: 

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) Cunoaşte limba română, scris şi  vorbit; 
c) Vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) Capacitate deplină de exerciţiu; 
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; 

f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrsirea unei infracţiuni contra umanitătii, 
contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,care 
împiedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvȃrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. .  

            Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de referent, gradul II: 
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei -cel puţin 1 an; 
- Cunoasterea a cel puţin unei limbi străine, de circulaţie internaţională- nivel mediu; 
- Cunoştinţe de operare pe calculator- nivel mediu 
- cunoştinţe necesare realizării de strategii culturale şi educativ-formative, organizării 

de evenimente culturale şi de divertisment (expoziţii, festivaluri, târguri), elaborării 
şi derulării programelor şi proiectelor ce vizează conservarea şi punerea în valoare a 
meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor locale constituie avantaj. 
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 
Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului Cultural Buftea, începȃnd cu data 
de 15.12.2020, data limită pȃnă la care candidaţii vor depune dosarele fiind 
29.12.2020, orele 15.00. 
Proba scrisă a concursului: 08.01.2021, ora 10.00, la sediul Centrului Cultural 
Buftea. 
Proba interviului: în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise: 12.01.2021 conform art.21 alin.(’’5) din H.G. 1027/2014. 



Premergător probelor de concurs comisia de examen va efectua selecţia dosarelor 
de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. 
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în data de 04.01.2021.  
Toate probele de concurs precum şi selecţia dosarelor de concurs se vor desfăşura 
la sediul Centrului Cultural Buftea. 

 
Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este următoarea: 
Pentru postul de referent, gradul II: 
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual; 
 Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicat; 
 O.U.G. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură; 
 O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale. 
 

                Dosarul de concurs va  conţine următoarele documente:  
 Cerere de înscriere; 
 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz ; 
 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte  care atestă 

efectuarea unor specializări; 
 Copia carnetului de muncă sau, dupa caz , o adeverinţă, care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz , în specialitate; 
 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  
 Adeverinţa 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. 
 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

      Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii 
legalizate. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Cultural Buftea şi la numărul de 
telefon 0734100100. 
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