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ANUNT CONCURS  

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, cu sediul  în 

Bucureşti, Str. 11 Iunie nr. 41, sectorul 4, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere si execuție, vacante, în conformitate cu 

HG 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 criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel: 

-  1 post Șef Serviciu – Serviciul Evenimente, Proiecte, nivelul studiilor – S gradul II. 

- 1 post Șef Serviciu – Serviciul Administrativ, Investiții, nivelul studiilor – S gradul II. 

- 1 post Șef Birou – Biroul Resurse Umane, Relații cu Publicul și Secretariat, nivelul studiilor 

– S gradul II. 

- 2 posturi de Consilier, Serviciul Evenimente, Proiecte, nivelul studiilor – S, gradul 

profesional   II. 

- 1 post Consilier, Serviciul Evenimente, Proiecte, nivelul studiilor – S, gradul profesional   

IA. 

- 1 post Referent, Serviciul Evenimente, Proiecte, nivelul studiilor – M, gradul profesional   

II. 

- 2 posturi de Inspector de Specialitate - Biroul Resurse Umane, Relații cu Publicul și 

Secretariat, nivelul studiilor – S, gradul profesional II. 

- 2 posturi de Inspector de Specialitate - Biroul Resurse Umane, Relații cu Publicul și 

Secretariat, nivelul studiilor – S, gradul profesional IA. 

- 1 post Referent - Biroul Resurse Umane, Relații cu Publicul și Secretariat, nivelul studiilor 

– M, treapta profesionala 1A. 

- 3 posturi de Inspector de Specialitate - Serviciul Administrativ, Investiții, nivelul studiilor – 

S, gradul profesional II. 

- 1 post 1 post Referent - Serviciul Administrativ, Investiții, nivelul studiilor – M, gradul 

profesional IA. 
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- 1 post Șofer - Serviciul Administrativ, Investiții, nivelul studiilor – M/G, gradul profesional 

I. 

- 1 post 1 post Referent – Compartimentul Juridic, Achiziții, nivelul studiilor – M, gradul 

profesional II. 

- 1 post Inspector de Specialitate IA – Compartimentul Relații Internaționale și Fonduri 

Europene 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările 

ulterioare, și anume: 

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) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are 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 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. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

Pentru postul Șef Serviciu Administrativ, Investiții: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

administrative, inginerești sau economice; 

• vechime in specialitatea studiilor -  1 an. 

 



 

Pentru postul Șef Serviciu Evenimente, Proiecte: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

administrative, inginerești sau economice; 

• vechime in specialitatea studiilor – 1 an.  

Pentru postul Șef Birou Resurse Umane, Relații cu Publicul și Secretariat:  

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

administrative, inginerești sau economice; 

• curs certificat de inspector resurse umane; 

• vechime in specialitatea studiilor -  1 an. 

Pentru posturile de Consilier II din cadrul Serviciului Evenimente Proiecte: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

economice, inginerești sau administrative.  

• vechime in specialitatea studiilor – peste 6 luni 

Pentru postul de Consilier IA din cadrul Serviciului Evenimente Proiecte: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

economice, inginerești sau administrative.  

• vechime in specialitatea studiilor – peste 6 ani si 6 luni. 

Pentru postul de Referent II in cadrul Serviciului Evenimente, Proiecte: 

• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

• vechime în muncă – peste 6 luni. 

 

Pentru posturile de Inspector de Specialitate II din cadrul Biroului Resurse Umane, Relații cu 

Publicul și Secretariat: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: știinte sociale, juridice, 

economice, inginerești sau administrative;  

• vechime in specialitatea studiilor – 6 luni; 

• curs certificat de inspector resurse umane. 

Pentru posturile de Inspector de Specialitate IA din cadrul Biroului Resurse Umane, Relații 

cu Publicul și Secretariat: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: știinte sociale, juridice, 

economice, inginerești sau administrative;  



 

• vechime minimă totală in specialitatea studiilor – 6 ani și 6 luni; 

• curs certificat de inspector resurse umane. 

Pentru postul de Referent IA din cadrul Biroului Resurse Umane, Relații cu Publicul și 

Secretariat: 

• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

• vechime în muncă – peste 6 ani si 6 luni 

• curs certificat de inspector resurse umane. 

 

Pentru posturile de Consilier II din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții: 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

economice, inginerești sau administrative.  

• vechime in specialitatea studiilor – peste 6 luni. 

Pentru postul de Referent IA din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții: 

• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

• vechime în muncă – peste 6 ani si 6 luni. 

Pentru postul de Șofer I din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții 

• studii generale – învățământ general obligatoriu; 

• vechime în funcția de șofer – minimum 5 ani; 

• carnet de conducere categoria B. 

Pentru postul de Referent IA din cadrul Compartimentul Juridic, Achiziții: 

• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

• vechime în muncă – peste 6 luni; 

• curs certificat “expert achiziții publice”. 

Pentru postul Inspector de Specialitate IA în cadrul Compartimentului Relații Internaționale 

și Fonduri Europene 

• diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, 

economice, inginerești sau administrative.  

• vechime in specialitatea studiilor –  6 ani și 6 luni. 

 

 

 



 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:  

- ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: - 28.01.2020 

- selecția dosarelor candidaților: - 29.01.2020 

- proba scrisă: 03.02.2020 

- proba interviu: - 07.02.2020 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este maxim 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi 

admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 70 de puncte pentru functiile de 

conducere, respectiv 50 de puncte pentru functiile de executie. 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține  

documentele conform art. 6 Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 

din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, si anume: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă 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; 

g) curriculum vitae; 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

Bibliografia de concurs, fișa postului aferentă fiecărui post, precum și calendarul întreg de 

desfășurare a concursului sunt disponibile în anexă, accesând pagina oficială. Relații 

suplimentare se pot obține la sediul Centrului European Cultural și de Tineret pentru 

UNESCO Nicolae Bălcescu cu sediul în Bucureşti, Str. 11 Iunie nr. 41, sectorul 4. 

 

DIRECTOR GENERAL, 
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