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ANUNŢ
Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti organizează la sediul său din
Bucureşti, Strada Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcții contractuale de execuţie vacantă, din cadrul compartimentului Compartimentul
Financiar-Contabilitate, salarizare, administrativ , achiziții publice în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ şi Hotărârii
Guvernului nr. 286 / 2011, cu completările și modificările ulterioare, actualizate 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, cu modificările şi completările ulterioare, astfel :
 1 post de șofer – în cadrul compartimentului Compartimentul Financiar-Contabilitate,
salarizare, administrativ , achiziții publice
I.





Condiţii specifice :
studii medii/generale.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale : nu este necesar
permis de conducător auto categoria B , minim 10 ani
Potrivit art. 3 din Hotărârea nr .286/2011 poate ocupa o funcție contractuală persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii :
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
II.

Condiţii de desfăşurare a concursului :

Concursul de recrutare se organizează la sediul Direcţia pentru Cultură a Municipiului
Bucureşti, Strada Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, după cum urmează :
1. înscrierea canditaţilor : în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv
10.06.2022 – 24.06.2022
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2. selecţia dosarelor de înscriere : în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor;
3. proba scrisă : stabilită pentru data de 04.07.2022, ora 10.00;
4. proba interviu : stabilită penrtu data de 05.07.2022, ora 13.00
5. interviul : data şi ora susţinerii interviului se vor afişa o dată cu rezultatele la proba scrisă ;
Toate probele sunt eliminatorii, iar punctajele se stabilesc după cum urmează:
 pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;
Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte
pentru fiecare dintre probe.
Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la intrarea în sală buletinul/ cartea de identitate. Lipsa
acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.
6. Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului, la secretarul comisie de concurs Armeanu Cornelia Violeta, tel.
0787540364, respectiv în perioada 10.06.2022 – 24.06.2022
III.

Documente necesare înscrierii :
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune până la data de 24.06.2022 la
secretariatul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, dosarul de concurs, care va
conţine în mod obligatoriu :
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 si ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitat de instituția publică:
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie:
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl 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;
Conform art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 286/2011 2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru 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, cu modificările şi completările ulterioare, copiile de pe actele necesare
înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar
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IV.

poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis
are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia :
1. Constituţia României, republicată;
2. Codul Rutier
3. Ordonanta de urgenta nr. 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice , cu
modificarile si completarile ulterioare ;

