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     Publicat azi , 14.12.2018 
 

ANUNȚ 
 

Centrul Municipal de Cultură Arad organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcției 
publice de conducere vacante de șef serviciu Activități Culturale, clasa I, Gradul II. 

Concursul se desfășoară la sediul instituției, astfel: 

− Proba scrisă în data de 15.01.2019 . 

− Dosarele de înscriere la concurs se depun, în perioada 14.12.2018 – 03.01.2019, la sediul 
serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad. 

          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 
143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
      Condiţiile generale și specifice de participare la concursul de recrutare: 

− studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe sociale sau juridice, domeniul de 
studii – drept. 

− să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; 

− să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6), lit a) din Legea nr. 188/1999, privind 
statutul funcționarilor publici, r2, cu modificările și completările ulterioare: min. 5 ani în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de șef serviciu; 

− să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
  Funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi 

funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, 
conform art.140 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, 
creativitate, lucrul în echipă,  gândire structurală şi orientare către cetăţean. 

Cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează domeniul de activitate, spirit 
organizatoric, responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, 
abilitate în gestionarea situaţiilor conflictuale, capacitate de analiză şi sinteză; 

 
       Calendarul de desfășurare a concursului: 

− data limită de depunere a dosarelor de concurs este 03.01.2019, ora 17.00 

− selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere a dosarelor; 

− rezultate selecție dosare: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor; 

− proba scrisă: 15.01.2019, ora 10.00;  

− interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data şi ora 
susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Interviul va fi susţinut numai 
de candidaţii care au obţinut la lucrarea scrisă minimum 50 de puncte.  

− notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea 
fiecărei probe; 

− după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei 
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dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din 
acest drept. 

− rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în 
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă. 

 
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă din bibliografia 

anunţată, în prezenţa comisiei de concurs, conform HG. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

        
        Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte: 

 
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 
 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG.611/20018; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;  
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

h) cazierul administrativ. 
(2) Modelul orientativ al adeverinţei prevăzut la lit. f), eliberată de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice, este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008; 

 
(3) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (2) trebuie să cuprindă elemente 

similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul 
legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea 
studiilor. 

 
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale. 
 
(5) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
 

Dosarele se vor depune persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs din cadrul 
Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Salarizare. 

Relaţii suplimentare se obţin la panoul de afişaj din cadrul Centrului Municipal de Cultură și la  telefon 
0371501072 - persoana de contact Vasiu Monica.  
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publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și completarea altor acte normative cu 
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13. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 618 
din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice                   alocate 
pentru activități nonprofit de interes general,  publicată în Monitorul oficial al României nr. 1.128 din 
14.12.2005, cu modificările și completările ulterioare; 
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dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, 
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Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată în Monitorul Oficial al 
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Monitorul Oficial al României, nr. 823 din 03.12.200, cu modificările și completările ulterioare; 

21. Ordinul preşedintelui Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri 
publice a proiectelor și programelor sportive, publicat în Monitorul Oficial al României nr.804 din 19 
septembrie 2018; 

22. Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD               
  APROBAT 

                                                                                                                             Director executiv 
                                                                                                                  Daniela Pădurean Andreica 
 
   

FIŞA POSTULUI 
Nr.   _________/_____________ 

 
1. Denumirea postului: susţinerea activităţilor cultural-artistice, de învăţământ, ştiinţifice, de tineret şi 

sport organizate în municipiul Arad, cu sprijinul administrației publice locale; 
 

2. Nivelul postului:  
   Funcţia publică de conducere: Șef serviciu   
 
3. Scopul principal al postului: realizarea unei colaborări active între Centrul Municipal de Cultură Arad 

şi instituțiile de cultură, învăţământ, sport, organizaţii şi asociaţii culturale, artistice şi de tineret, (atât 
cele aflate direct în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad cât şi cele care nu îi sunt 
subordonate direct acestuia), promovarea unor modalităţi concrete de sprijinire de către administraţia 
publică locală a activităţilor din aceste domenii;  
 

4. Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
   Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Perfecţionări (specializări): în științe sociale sau juridice, domeniul de studii – drept. 

 
5. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): ECDL nivel avansat; 

 
6. Limbi străine(necesitate şi grad de cunoaştere): 

 
7. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  

▫ bun organizator, capacitate de analiză şi sinteză, persoană comunicativă, responsabilă și 
promptă în realizarea sarcinilor repartizate de către conducătorul ierarhic superior; 
 

8. Cerinţe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări): - delegări, detaşări, deplasări 
în țară și/sau în străinătate, disponibilitate de lucru peste program; 
 

9. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):  
 
▫ planificare, organizare, reglare, control, îndrumare, informare și comunicare; 

 
10. Atribuţii: 

 
➢ menţine permanent legătura cu  instituţiile de cultură, învăţământ, ştiinţă, sport şi  tineret (aflate 

sau nu, în directa subordonare a Consiliului Local Municipal Arad), cu organizaţiile 
neguvernamentale din municipiul Arad (care au ca obiect de activitate domeniile enunţate 
anterior); 
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➢ colaborează cu instituţiile şi organizaţiile anterior menţionate în vederea identificării modalităţilor 
concrete de sprijinire de către administraţia publică locală a activităţilor din aceste domenii; 

➢ întocmeşte Calendarul  anual al activităţilor culturale, ştiinţifice, de învăţământ,  sportive şi de 
tineret ce se desfăşoară în municipiul Arad la iniţiativa directă a acestuia; 

➢ aprobă sau nu efectuarea viramentului tranșei următoare, în funcție de corectitudinea întocmirii 
dosarelor cuprinzând actele justificative, rapoartele financiare și pe obiective, ale beneficiarilor 
de fonduri nerambursabile; 

➢ aprobă sau nu efectuarea viramentului tranșei următoare, acolo unde este cazul ( la solicitarea 
beneficiarului, suma alocată poate să fie virată în mai multe tranșe), în funcție de corectitudinea 
utilizării sumelor și a întocmirii  dosarelor cuprinzând actele justificative; 

➢ verifică și validează dosarele cuprinzând actele justificative, rapoartele financiare parțiale, 
precum și cele pe obiective, aferente fiecărei tranșe, ale beneficiarilor de fonduri nerambursabile, 
alocate în baza Legii 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele 
culturale alocate în baza O.G 51/1998 cu modificările și completările ulterioare și pentru 
finanțarea lăcașelor de cult în baza O.G. 82/2001 cu modificările și completările ulterioare, cu 
care Centrul Municipal de Cultură Arad are încheiate contracte; 

➢ întocmeşte referatele pentru introducerea în buget a unor sume destinate finanţării programelor, 
proiectelor şi acţiunilor iniţiate şi organizate de către consiliul local; 

➢ întocmeşte referate motivate şi proiecte de hotărâri sau dispoziţii ale primarului, după caz, pentru 
realizarea de parteneriate între  administraţia publice locale şi terţi, pentru   realizarea unor 
proiecte şi acţiuni culturale şi sportive, de interes local, regional, naţional sau internaţional; 

➢ coordonează nemijlocit activitatea Compartimentului Organizare Evenimente Culturale şi 
Sportive şi Compartimentului Promovare, Marketing și Turism; 

➢ propune acordarea titlurilor şi distincţiilor de apreciere şi omagiere a vieţii, activităţii sau operei 
unor personalităţi şi întocmeşte proiectele de hotărâre pentru aprobarea acestora de către 
consiliul local; 

➢ menţine legătura cu personalităţile cărora li s-au acordat titluri şi distincţii prin implicarea 
acestora la principalele evenimente şi sărbători din viaţa oraşului; 

➢ asigură reprezentarea administraţiei publice locale la activităţile cultural-artistice, ştiinţifice, de 
învăţământ, tineret şi sport desfăşurate în oraş sau orice alte evenimente deosebite, de interes 
local, naţional sau internaţional; 

➢ asigură efectuarea acţiunilor de evaluare periodică şi finală a managementului la instituţiile 
publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului local; 

➢ elaborează anual sau ori de câte ori este nevoie analize privind evoluţia vieţii culturale, ştiinţifice, 
sportive; 

➢ organizează periodic sau ori de câte ori există solicitări, întâlniri cu organizaţiile de tineret în 
vederea stabilirii obiectivelor colaborării cu aceste organizaţii, pentru sprijinirea realizării 
programelor pentru tineri, în condiţiile legii; 

➢ participă la monitorizarea elaborării strategiei de dezvoltare culturală a municipiului Arad pe 
termen  scurt, mediu şi lung; 

➢ asigură confidenţialitatea asupra activităţilor desfăşurate şi a lucrărilor realizate; 
➢ se preocupă permanent de cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea modificărilor legislative în 

domeniul de activitate conform fişei postului;  
➢ respectă şi aplică cu stricteţe prevederile legale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea, 

cunoaşte temeinic legislaţia şi alte reglementări legale; 
➢ răspunde pentru soluţionarea în termenul legal a corespondenței repartizate spre rezolvare; 
➢ în cazul înregistrărilor  privind calitatea, răspunde de: 

▫ calitatea informaţiilor incluse în aceste înregistrări; 
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▫ forma şi modul de prezentare a acestora; 
▫ datarea şi semnarea înregistrărilor; 
▫ utilizarea formularelor codificate stabilite; 

➢ îndosariază şi păstrează în cadrul compartimentului înregistrările pe care le-a întocmit; 
➢ pune la dispoziţia factorilor responsabili de funcţionarea SMC  înregistrările calităţii solicitate; 
➢ respectă cu stricteţe regulamentele/procedurile de lucru specifice locului de muncă; 
➢ respectă programul de lucru al instituției; 
➢ îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
➢ respectă normele PSI; 
➢ respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare al instituției, a codului etic, ale 

regulamentului intern şi ale celorlalte norme interne privind conduita în cadrul instituţiei; 
➢ în cazul identificarii unor dovezi în ceea ce priveşte existenta unor posibile fraude, acte de 

corupţie sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției, 
aduce deîndată respectivele dovezi la cunoştinţa şefului ierarhic superior; 

➢ îndeplineşte orice alte atribuţii şi soluţionează orice alte lucrări stabilite de şeful ierarhic superior, 
în limita competenței profesionale. 
 

11. Identificarea funcţiei publice: 
Denumire:Șef Serviciu 
Clasa: I 
Grad profesional: II 
Vechimea în specialitate: minim 5ani 
 

     12. Sfera relaţională: 
           I. Sfera relaţională internă:  

a) relaţii ierarhice: 
 - subordonat faţă de: Directorul Executiv, Directorul Executiv Adjunct; 
 - superior penru:angajații din cadrul Compartimentului Organizare Evenimente Culturale și 
Sportive și Promovare, Marketing și Turism; 

b) relaţii funcţionale: Administrator Public, Direcția Generală Economică, Direcţia Comunicare, 
Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Juridic Contencios, Biroul Achiziţii Publice; 

c) relaţii de control:  
   - față de Compartimentul Organizare Evenimente Culturale și Sportive; 
   - față de Compartimentul  Promovare, Marketing și Turism; 
d) relaţii de reprezentare: La acţiunile organizate de către C.L.M.A în ţară şi străinătate  

         II. Sfera relaţională externă: 
 a) cu autorităţi şi instituţii publice: Prefectura Arad, Consiliul Județean  Arad; 

   b) cu organizaţii internaţionale: A.V.E.C.- Alianţa Oraşelor Europene de Cultură 
 c) cu persoane juridice private: asociaţii şi fundaţii, cluburi sportive etc 
 d) cu instituțiile culturale europene 
 e) cu ambasade și consulate 

13. Limite de competenţă: NU se impune modul de organizare al muncii pentru îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu; 
14. Delegarea de atribuţii:  – consilierului din cadrul Serviciului Activități Culturale 
 
15. Întocmit de: 
 Numele şi prenumele:____________ 
 Funcţia publică de execuție: consilier 

http://www.cmcarad.ro/
tel:+40371.501.072;Fax:+40371.501.075


 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
     Centrul Municipal de Cultură Arad        .   
    Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare             .        

     
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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 Semnătura:_____________________ 
 Data întocmirii: _________________ 
 
16. Avizat: 
          Numele şi prenumele: _____________________ 
 Funcţia publică de conducere: Director Executiv 
 Semnătura:_____________________ 
           Data întocmirii: _________________ 
 
17. Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
 Numele şi prenumele: ______________ 
 Semnătura:_______________________ 
 Data: _____________ 
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