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ANUNT CONCURS 

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție, de șofer, nivelul studiilor medii, gradul profesional II, în cadrul 
Serviciului Administrativ, Investiții. 

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: 

• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
• vechime în specialitatea funcției – minim 3 ani. 

 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:  
- ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: 31.12.2020 – Ora 14:00 
- selecția dosarelor candidaților: 04.01.2021 
- proba scrisă: 12.01.2021 – Ora 10:00 
- proba interviu: 20.01.2021 – Ora 10:00 
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este maxim 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi 
admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte. 

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, respectiv: 

- Cerere de înscriere la concurs, 
- Curiculum Vitae, 
- Copia actului de identitate,  
- Copiile actelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului, 

- Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă 
și/ sau în specialitatea studiilor, 

- Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile abilitate. Această adeverință trebuie să conțină clar, numărul, 
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății, 
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- Copie a certificatului de căsătorie/ documentul care atestă schimbarea numelui. 
- Copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea (dacă sunt relevante pentru 

postul vacant pentru care aplică), 
- Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor 

sale în scopul procesului de recrutare și selecție – în original, 
- Cazier Judiciar,  
- Copia permisului de conducere (categoria B), 
- Alte documente dacă este cazul. 

Toate documentele, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 

Dosarul candidatului va trebui să cuprindă un OPIS, care să cuprindă numerotarea tuturor 
filelor și denumirea documentelor cuprinse în acesta. 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială: www.ccunb.ro. 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. 
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