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CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE 

          TINERET PENTRU UNESCO 
        „NICOLAE BĂLCESCU” 

 
Str. 11 Iunie nr.41, sector 4, București,  

tel. 021.336.43.40 e-mail: ccnb4@yahoo.com, www.ccunb.ro 

 
 

 
 

F I Ș A   P O S T U L U I 
Referent – Serviciul Evenimente, Proiecte 

 
 
Denumirea postului:  Referent 
Nivelul postului: Funcție de execuție 
Scopul principal al postului: îndeplinirea atribuțiilor specifice  Serviciului Evenimente, Proiecte 
 
Date generale asupra postului: 
 
Pregătirea de specialitate: studii medii 
Cunoștințe de operare PC: nivel avansat 
Limbi străine: limba engleză- nivel avansat;  
Abilitățile, calitățile și aptitudinile necesare: seriozitate, responsabilitate, spririt de lucru în echipă, 
inițiativă, spirit de observație, estetice, imaginație și ingeniozitate 
Cerințe specifice: participare la cursuri de specializare, întruniri, adaptabilitate la un program flexibil în 
funcție de cerințe 
 
 
Sfera relaţională: 
Intern: 

a)relații ierarhice: subordonat faţă de Șef Serviciu Evenimente, Proiecte și față de Directorul 
General al instituției; 
b)relații funcționale: cu toate birourile și angajații Centrului Eupean Cultural și de Tineret  pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu” 
c)relații de control: subordonat față de Directorul General al instituției; 
d)relații de reprezentare: Serviciul Evenimente, Proiecte 
 
 

Extern: 
 a)cu autorități și instituții publice: Fundații cu specific cultural, Organizații nonguvernamentale, 

Centre Culturale, Instituții de Învățământ, Mass-Media, Direcții din cadrul Administrației centrale 
și locale, etc.; 

   b)cu organizații internaționale: Instituții Culturale, UNESCO Paris, instituții afiliate UNESCO 
   c)cu persoane juridice private: Instituții de Cultură Private, sponsori 
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  ATRIBUȚII : 
 

• Participă la realizarea întregii activității cultural-artistice pentru toate categoriile de vârstă, precum 
și a activității culturale şi de tineret (spectacole, cenacluri, ateliere literare, editări şi publicaţii, mese 
rotunde, calendarul cultural şi al proiectelor de tineret, alte evenimente);  

• Caută parteneri culturali şi stabiIeste legături culturale şi educaţionale cu instituţii, cu O.N.G.-uri, 
persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi străinătate; 

• Propune conferinţe şi dezbateri cu public, având invitaţi oameni de cultură, artă şi presă; 
• Propune conferinţe, consilii consultative şi dezbateri cu liderii organizaţiilor de tineret ale sectorului 

4; 
• Participă la elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului; 
• Participă la editarea şi difuzarea de publicaţii care nu fac obiectul dreptului de proprietate 

intelectuală; 
• Propune şi coordonează schimburi culturale între diferite culturi şi naţiuni;  
• Propune şi coordonează schimburi de experienţă între organizaţii de tineret, atât în ţară cât şi în 

străinătate; 
• Menţine legături cu alte instituţii şi organisme din ţară şi străinătate în vederea promovării actului 

cultural şi a unei imagini corecte, a proiectelor pentru tineret în context naţional şi internaţional, a 
Centrului  European Cultural şi de Tineret  pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4; 

• Propune şi prezintă proiecte culturale şi de/pentru tineret şi le supune spre aprobare Consiliului 
Director; 

• Propune şi redactează proiecte culturale şi de tineret utilizând granturi ;  
• Elaborează şi redactează proiecte culturale şi de tineret naţionale şi internaţionale; 
• Propune asocierea în vederea realizării de proiecte culturale şi pentru tineret cu instituţii, organizaţii, 

fundaţii, persoane fizice şi/sau juridice, naţionale şi internaţionale, respectând normele legale în 
vigoare; 

• Atrage, în limita competențelor, surse extrabugetare pentru diverse proiecte culturale şi de tineret;  
• Realizează materiale publicitare necesare mediatizării evenimentelor culturale şi  pentru tineret 

aprobate de ordonatorul de credite; 
• Asigură publicitatea, promovarea pentru activităţile desfăşurate de Centrul European Cultural  şi de 

Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu'" al Sectorului 4;  
• Elaborează strategii de comunicare a proiectelor (afişe, bannere. cataloage, flyere, materiale de 

prezentare, comunicate de presă, conferinţe de presă, anunţuri, fotografii, interviuri, apariţii la 
televiziuni);  

• Supervizează, din partea instituţiei, spoturile promoţionale şi publicitare realizate în cadrul unor 
parteneriate culturale şi pentru tineret, organizatorice, media etc.;  

• Supervizează orice iniţiativă de promovare a imaginii Centrului European Cultural şi de Tineret 
pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4, mai ales când acesta decurge din colaborări 
cu alte instituţii, organizaţii; 

• Urmăreşte respectarea strategiei de imagine stabilită pentru proiectele culturale şi de tineret şi mai 
ales, acurateţea organizării acestora;  

• Menţine legătură cu toţi partenerii implicaţi direct în propunerea şi realizarea proiectelor; 
• Iniţiază, întreţine şi consolidează relaţia cu mijloacele de comunicare în masa\iniţiază şi gestionează 

parteneriatele media; 
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• Verifică actualizarea periodică a paginii de internet, și a paginilor oficiale de pe rețelele de 
socializare a Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu” al  
Sectorului 4 ; 

• Urmăreşte toate evenimentele culturale, de tineret şi mediatice importante, fiind permanent la curent 
cu ce se întâmplă în acest domeniu în afara instituţiei şi oferind de fiecare dată informaţii în legătură 
cu evenimentele externe( din \Bucureşti, din ţară şi din străinătate);  

• Asigură elaborarea caietelor program, afişelor, fluturaşilor, bannerelor şi oricăror alt fel de materiale 
publicitare;  

• Asigură mediatizarea activităţii intitutiei prin site-ul propriu;   
• Elaborează programe de activitate şi acţiuni în colaborare cu celelate servicii/ compartimente cu 

aprobarea directorului general;  
• Organizează şi coordonează activităţi culturale cu caracter social pentru copii;  
• Propune asocierea în vederea realizării de proiecte culturale pentru copii, cu instituţii, organizaţii, 

fundaţii, persoane fizice şi/sau juridice, naţionale şi internaţionale, respectând normele legale în 
vigoare;   

• Îndeplineşte alte sarcini trasate de conducere; 
• Organizează şi coordonează/ răspunde de activitatea culturală şi pentru tineret specifică (ateliere de 

creaţie, vernisaje şi expoziţii tematice, dezbateri);  
• Propune, organizează şi coordonează programe, activităţi culturale şi de tineret care să pună în 

valoare cultura tradiţionala şi a patrimoniului cultural şi prognozează strategii de gestionare a 
acestora ;  

• Desfăşoară activităţi privind conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi 
tradiţiilor;  

• Contribuie la însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi artistic culturale;  
• Cooperează cu instituţii cultural – artistice şi de tineret  din ţară şi străinătate; 
• Se preocupă de îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin achiziţii şi organizarea de tabere şi 

expoziţii de artă şi alte forme;  
• Sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare; 
• Efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;  
• Se ocupă de conservarea şi transmiterea valorilor morale şi artistice ale comunităţii pe raza căreia 

funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;  
• Accesează fonduri europene nerambursabile pentru diverse proiecte culturale şi pentru tineret; 
• Întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii; 
• Completeaza Registrul Riscului cu riscurile existente în cadrul structurii; 
• Îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în 

cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare, Hotărâri ale Consiliului Local Sector 
4, din Dispoziții ale Primarului Sectorului 4 sau ale Directorului General. 

• respectă Regulamentul de Ordine Interioară; 
• respectă politicile interne ale instituției privind protecția datelor cu caracter personal; 
• are o ținută curată, îngrijită și ordonată; 
• pastrează secretul de serviciu; 
• respectă normele de protecție împotriva incendiilor, legislaţia muncii, având următoarele obligații. 
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 NORME  DE  PROTECȚIA  MUNCII  
 

• Să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare 
a acestora. 

• Să utilizeze corect echipamentele tehnice și substanțele periculoase. 
• Să aducă la cunoștință conducatorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de 

muncă suferite de persoană proprie sau alți angajați. 
• Să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze 

conducatorul locului de muncă. 
• În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa șefului ierarhic superior, măsurile care se 

impun pentru protejarea propriei persoane, a altor angajați sau a altor persoane. 
• Să respecte normele, regulile și măsurile stabilite în domeniul situațiilor de urgență aduse la 

cunostință. 
• Să participe la instruiri, exerciții, aplicații și alte forme de pregătire specifică. 
• Să comunice imediat conducatorului unității ori persoanelor împuternicite de acesta, orice situație 

pe care este îndreptățit să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la 
sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor. 

• Să coopereze cu salariații desemnați de conducerea unității, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile 
sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 

• Să acorde ajutor atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat sau persoana, aflat într-o situație 
de pericol. 

• Îndeplinește alte sarcini date de directorul instituției, neprevăzute, conform competențelor. 
 
  
 
  Condiții de lucru ale postului: 

a) Programul de lucru: luni-joi 8 h/zi, în intervalul 09-17:30, iar vineri program scurt, de 6 h, în 
intervalul 09-15, conform legii în vigoare. Programul poate fi prelungit, în funcție de activitățile 
derulate în instituție, cu respectarea reglementărilor legale, a ROI și numai cu acordul prealabil al 
superiorului ierarhic. 

b) Condiții de formare profesională: ocupantul postului va participa la cursuri de formare profesională, 
susținute de către Centrul European Cultural și de Tineret, ,,Nicolae Bălcescu”, conform R.O.I. și a 
legislației în vigoare. 

c) Se va respecta Regulamentul de Ordine Interioară. 
 
 
Limite de competență: orice decizie va fi luată numai după aprobarea acesteia de către Directorul General 
 
Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului: 

a) Conform Codului Muncii și a Regulamentului Intern 
b) Răspunde disciplinar pentru executarea defectuoasă a atribuțiilor sau pentru neexecutarea 

acestora.  
 
 
 
 
 

 


	F I Ș A   P O S T U L U I

