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Nr.714 /10.03.2022          

 
 

 
 

A N U N Ţ 

 

 Având în vedere Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice şi ale art. 7 din H.G. 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 şi trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:  

 

 
 

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN  ARAD 

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în regim contractual, pe durată 
nedeterminată:  

 

- un post de referent debutant la Sediul Secundar Tabăra Căsoaia; 
- un post de redactor debutant la Compartimentul Revista de Cultură ’’Arca’’. 

 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele: 
 Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

 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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
 Carnetul de muncă sau, după caz,  adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 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; 

 Curriculum vitae. 
 Copiile de pe actele prevăzute, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,                
            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
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 Concursul se organizează la sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, Str.Gheorghe Barițiu nr. 16, în data de 
05.04.2022 ora 10,00 - proba scrisă, iar în data de 08.04.2022, ora 10,00 - proba de interviu.  

   Persoană de contact – Silvia Crișan, tel. 0357.405.386. 
         

   Calendarul de desfăşurare a concursului: 
    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 24.03.2022 ora 1400, la  Centrul 
Cultural Judeţean Arad, camera 01.  
         Proba scrisă se va desfăşura în data de 05.04.2022, ora 10,00. 

         Proba de interviu se va desfăşura în data de 08.04.2022, ora 10,00. 
    Termenele de afişare a rezultatelor sunt de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. 
    Termenul de depunere a contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatelor fiecărei probe de concurs, iar soluţionarea acestora se realizează în maxim o zi lucrătoare 
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
   Termenul în care se afişează rezultatele finale este de maxim o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de soluţionarea contestaţiilor. 
 

  

 
 

DIRECTOR , 

Engelhardt Ioana  
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1 post de referent debutant la Sediul Secundar Tabăra Căsoaia 
 
Condiţiile necesare ocupării postului sunt: 

1. Condiţii generale -conform art.3 din H.G. 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 şi trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

      2.  Condiţii specifice: 

 studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
 abilități de comunicare 
 cunoașterea unei limbi de circulație internațională (minim nivel mediu) 

 disponibilitate pentru lucrul peste program 
 posesor permis de conducere categoria B 
 cunoştinţe operare PC – nivel mediu 

 
 
BIBLIOGRAFIA  

Referent debutant la Sediul Secundar Tabăra Căsoaia 
 Hotărârea nr.76 / 2001 privind înfiinţarea Centrului Cultural Judeţean Arad 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Judeţean Arad aprobat prin 

Hotărârea CJA nr. 23/29.01.2021 
 Legea 477/2004 Codul de conduită profesională a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice 

 OUG nr. 118 /2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu  modificările şi completările ulterioare 

 Ordinul nr.2193/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, privind aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale 

 

 

 

DIRECTOR ,       
Engelhardt Ioana                                                            
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1 post de redactor debutant la Compartimentul Revista de Cultură ’’Arca’’. 
 
Condiţiile necesare ocupării postului sunt: 

1. Condiţii generale -conform art.3 din H.G. 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 şi trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

      2.  Condiţii specifice: 

 studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul jurnalism 
 constituie avantaj experiența în activitate publicistică și evenimente cultural-educative 
 vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite: 0 ani  
 cunoașterea unei limbi de circulație internațională (minim nivel mediu) 
 cunoștințe medii operare calculator 
 posesor permis de conducere categoria B 

 
BIBLIOGRAFIA  
1 post de redactor debutant la Compartimentul Revista de Cultură ’’Arca’’. 

 
 

 OUG nr. 118 /2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu  modificările şi completările ulterioare 
 Ordinul nr.2193/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale   

 Legea nr.186/2003 privind susținerea culturii scrise. 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Judeţean Arad aprobat prin 

Hotărârea CJA nr. 23/29.01.2021 
 Legea 477/2004 Codul de conduită profesională a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice 
 
 

 
 
   

DIRECTOR ,      
      Engelhardt Ioana                                                            
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