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A N U N Ț 
 

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”,  
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi/funcții  contractuale de execuție 
vacante.  

 
 

1. 1 post - Inspector de Specialitate IA,  în cadrul Biroului Resurse Umane, Relații cu 
Publicul și Secretariat 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției 

• diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, economice, 
inginerești sau administrative.  

• vechime pe studii superioare – peste 6 ani și 6 luni. 
• curs certificat de inspector resurse umane; 
• cunoștințe informatice (Windows, Mocrosoft Office, Wordpress); 

 
Pentru  ocuparea unui post vacant sau temporar vacant candidații trebui să îndeplinească 

condițiile generale, conform art. 3 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale  și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

• - ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: 22.12.2020 –  Ora 14:30 
• - selecția dosarelor candidaților: 23.12.2020. 
• - proba scrisă: 07.01.2021. – Ora 10:00 
• - proba interviu: 15.01.2021. – Ora 10:00 
      

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 
documente conform art. 6 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului 
- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale  și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
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Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, București, Str. 11 Iunie nr. 41, 
sectorul 4, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, partea a-III-a, pe site-ul http//www.ccunb.ro și pe posturi.gov.ro. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Alexandru Adrian ALEXANDRESCU 

 

 

 

                                                                                                                              Întocmit 
                                                                                                             Inspector de Specialitate II RU 
                Ionuț Lucian MUȘAT 
 
 

 
 

 

 

https://ccunb.ro/cariere/

