CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călărași.
Tel / fax: 0242.314.925

Nr.

493 / 26.02.2018

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ SI CREAȚIE CĂLĂRAŞI
ANUNŢĂ:

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ SI CREAȚIE CĂLĂRAŞI ORGANIZEAZĂ CONCURS
PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, A POSTURILORVACANTE
DE PERSONAL CONTRACTUAL , ASTFEL :

– Director economic, grad II (S) – 1 post
– Referent de specialitate Grad I (S) , CompartimentulResurseUmane, Secretariat –
Arhivă, SSM - 1 post
– Consilierjuridic IA (S), CompartimentulJuridic – 1 post
–

Muncitorcalificat I ( M/G), CompartimentulAchiziții - Administrativ - 2 post

Concursul se va desfașura la sediul instituției din Mun. Călărași, Jud. Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, in
data de 22 .03 2018 - începând cu ora 9,00 / 11,00 , interviul in data de 27.03.2018 – începând cu ora
9,00/11,00.
-

probă scrisă în data de 22.03.2018

ora 09:00 / 11:00

-

afisare rezultate proba scrisa 22.03.2018

ora 16:30

-

contestatii

23.03.2018

ora 16:30

-

afisare rezultat contestatii 26.03.2018

ora 16:30

şi
-

interviul în data de27.03.2018

ora 9:00/ 11:00

-

afisare rezultat interviu 27.03.2018ora 16:30

-

contestatii 28.03.2018

ora 16:30

-

afisare rezultat contestatii 29.03.2018

ora 14:00

-

afisare rezultate finale 29.03.2018

ora 14:00

Condiţii de ocupare a postului:
Pentru postul de Director economic, grad II (S)
–

probă scrisă în data de 22.03.2018

–

interviul în data de 27.03.2018

–

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea
Științeeconomice;
Autorizație expert contabil
Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
Minim 10 ani vechime în muncă;
Are capacitate deplină de exercițiu ;
Cunoaste limba romană, scris si vorbit;
Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;
Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun ;

–
–
–
–
–
–
–

ora 9:00
ora 9:00

Pentru postul de Referent de specialitate Grad I (S) , CompartimentulResurseUmane,

Secretariat – Arhivă, SSM
-

probă scrisă în data de 22.03.2018

-

interviul în data de 27.03.2018

-

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea
Științe Administrative, ȘtiințeJuridice ,Științeeconomice;
Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
Minim 10 ani vechime în muncă;
Are capacitate deplină de exercițiu ;
Cunoaste limba romană, scris si vorbit;
Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;
Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun ;

-

ora 11:00
ora 11:00

Pentru postul de Consilierjuridic IA (S), Compartimentul Juridic
-

probă scrisă în data de 22.03.2018

-

interviul în data de 27.03.2018

-

Studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea
ȘtiințeJuridice;
Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
Minim 10 ani vechime în muncă;
Are capacitate deplină de exercițiu ;
Cunoaste limba romană, scris si vorbit;
Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;
Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun ;

-

ora 9:00
ora 9:00

Pentru postul de Muncitorcalificat I (M/G), CompartimentulAchiziții – Administrativ
-

probă scrisă în data de 22.03.2018

-

interviul în data de 27.03.2018

-

Diplomă de absolvire a școlii generale sau studii medii;
Cursuri de calificare in meseria de instalator ;

ora 11:00
ora 11:00

-

Minim 5 ani vechime in muncă;
Are capacitate deplină de exercițiu ;
Cunoaste limba română, scris si vorbit;
Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;

Pentru postul de Muncitorcalificat I (M/G), CompartimentulAchiziții – Administrativ
-

probă scrisă în data de 22.03.2018

-

interviul în data de 27.03.2018

-

Diplomă de absolvire a școlii generale sau studii medii;
Cursuri de calificare agent de curațenie ;
Minim 5 ani vechime in muncă;
Are capacitate deplină de exercițiu ;
Cunoaste limba română, scris si vorbit;
Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;

ora 11:00
ora 11:00

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE;
a. Cererea de inscriere la concurs adresataconducatoruluiautoritatiisauinstitutieipubliceorganizatoare ;
b. copiaactului de identitatesauorice alt document care atestaidentitatea, potrivitlegii, dupacaz;
c. copiiledocumentelor
care
saatestenivelulstudiilorsi
ale
altoracte
care
atestaefectuareaunorspecializari, precumsicopiiledocumentelor care atestaindeplinireaconditiilor
specific ale postuluisolicitate de institutiapublica ;
d. copiacarnetului
de
muncăși
/
sau,
dupăcaz,
o
adeverință
care
săatestevechimeaînmuncășiînspecialitateastudiilornecesareocupăriifuncțieipublice
(
acoloundeestecazul ) ;
e. cazieruljudiciarsau o declaratiepepropriaraspundereca nu are antecedentepenale care sa-l
facaincompatibil cu functiapentru care candideaza ;;
f. adeverința care săatestestarea de sănătatecorespunzătoare, eliberată cu celmult 6 luni anterior
derulăriiconcursului de cătremedicul de familie al candidatuluisau de cătreunitățilesanitareabilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverinta care atestastarea de sanatatecontine , in clar, numarul, data,
numeleemitentuluisicalitateaacestuia, in formatul standard stabilit de MinisterulSanatatiiși se depune la dosar in
original.
Acteleprevazute la lit. b -dvor fi prezentatesi in original in vedereaverificariiconformitatiicopiilor cu
acestea .
Dosarele de înscriere se depun la sediulinstituțieiîntermen de 10 zilelucrătoare de la
publicareaanunțuluiînMonitorulOficialpartea a III – a, pana pe data de 09 .03. 2018 , orele 14:00, Conform
art.6 din H.G .286 din 23 martie 2011 al Regulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilorgenerale de
ocupare a unui post vacant sautemporar vacant corespunzătorfuncțiilorcontractualesi a criteriilor de promovare
in grade sautrepteprofesionaleimediatsuperioare a personalului contractual din sectorulbugetarplătit din
fonduripublice .
Selectia dosarelor de concurs va avea loc in perioada 12 - 15 .03.2018 .
Afisare rezultate selectie dosare : 15.03.2018 , orele 16.30 .
Relații suplimentare se vor solicita la sediul Centrului Județean de Cultură si Creație Călărași, Compartiment
Resurse -umane, tel.0242 314 925.

Manager,
Mihaela PETROVICI

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI CREATIE CALARASI

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi.
Tel / fax: 0242.314.925

BIBLIOGRAFIE
Pentruconcursulorganizat in vedereaocupariifunctieicontractualevacante de conducere
deDirector economic, grad II (S) – 1 post
-

LEGE nr. 273 / 2006privindfinantelepublice locale cu modificărilesicompletărileulterioare;

-

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 Legeaadministraţieipublice cu modificărilesicompletărileulterioare;

-

-

H.G. nr 2139/2004 pentruaprobareacataloguluiprivindclasificareasiduratelenormale de functionare a
mijloacelor fixe actualizată;
LEGE
nr.
70/2015
pentruîntărireadisciplineifinanciareprivindoperatiunile
de
încasarisiplătiînnumerarşipentrumodificareaşicompletarea
O.U.G.
nr.193/2002
privindintroducereasistemelormoderne de platăacualizată;
LEGE nr.82/1991 Legeacontabilitaţiirepublicatasiactualizată;
LEGE nr.500/2002 privindfinanţelepublice, cu modificărilesicompletărileulterioare;

-

LEGE nr. 227/2015 privindCodul fiscal, cu modificarilesicompletarileulterioare;

-

Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice

-

ORDINUL
M.F.P
nr.1917/2005
pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindorganizareasiconducereacontabilitatiiinstitutiilorpublicecu
modificarilesicompletarileulterioare;

-

ORDINUL M.P.F. nr.1954/2005
modificarilesicompletarileulterioare;

-

ORDINUL
nr.720/2014
pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindexecutiabugetelor
de
veniturisicheltuieli ale institutiilorpubliceautonome, institutiilorpublicefinantate integral sau partial din
venituripropriisiactivitatilorfinantate integral din venituriproprii , inclusiv a bugetelorcreditelor interne,
bugetelecreditelorexterne,
bugetelefondurilorexternenerambursabile,
bugetelefondului
de
riscsibugetelorprivindactivitatea de privatizare, gestionate de institutiilepublice, indiferent de modalitatea
de organizaresifinantare a acestora;

-

ORDINUL
nr.1792/2002
privindaprobareanormelormetodologiceprivindangajarea,
lichidarea,
ordonantareasiplatacheltuielilorinstitutiilorpublice,
precumsiorganizarea,
evidentaşiraportareaangajamentelorbugetaresilegale, cu modificarileşicompletarileulterioare;

-

ORDINUL nr.2861/2009 privindaprobareaNormelorprivindorganizareasiefectuareainventarieriielementelor
de naturaactivelor, datoriilorsicapitalurilorpropriiactualizat ;

-

ORDINUL nr.2634/2015 privinddocumentelefinanciar-contabile;

-

ORDONANTA DE GUVERN
nr.51/1998
programelorsiproiectelorculturaleactualizată;

-

pentruaprobareaclasificatieiindicatorilorprivindfinantelepublice

privindîmbunatăţireasistemului

de

finantare

cu

a

- LEGE Nr. 477 din noiembrie 2004 privindcodul de conduită a personalului contractual din
autorităţileşiinstituţiilepubliceactualizată;

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI CREATIE CALARASI

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi.
Tel / fax: 0242.314.925

BIBLIOGRAFIE
Pentruconcursulorganizat in vedereaocupariifunctieicontractualevacante de executie
deReferent de specialitate Grad I (S) ,CompartimentulResurseUmane, Secretariat – Arhiva,
SSM – 1 post
1. Legea 153/2017 privindsalarizareaunitara a personaluluiplatit din fonduripublice.
2. Legea
477/2004 privindCodul de conduita a personalului contractual din
autoritatilesiinstitutiilepublice, actualizata cu modificarilesicompletarileulterioare .
3. OG 129/2000 privindformareaprofesionala, republicata.
4. HG 905/2017privindregistrul general de evidenta a salariatilor, actualizata.
5. HG 250/1992 republicata , privindconcediul de odihnasialteconcedii ale salariatilor din
administratiapublica, din regiileautonome cu specific deosebitsi din initatilebugetare,
actualizata.
6. Legea 53/2003 privindCodulmunciiactualizata.
7. Legea 319/2006 SecuritateasiSanatatea in Munca, actualizata.
8. Ordonanta
de
Urgenta
118
/
2006
privindinfiintarea
,organizareasidesfasurareaactivitatiiasezamintelorculturale .
9. HG
569/2017
–
pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilirealocurilor
de
muncă,acategoriilor de personal, mărimeaconcretă a sporuluipentrucondiţii de
muncăprevăzutînanexanr.II la Legea-cadru nr.153/2017 precumşicondiţiile de acordare a
acestuia.
10. Legea 448 / 2006 – republicata - privindprotectiasipromovareadrepturilorpersoanelor cu
handicap.
11. HG 286/2011 - pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilorgenerale de
ocupare a unui post vacant sautemporar vacant corespunzatorfunctiilorcontractualesi a
criteriilor de promovare in grade sautrepteprofesionaleimediatsuperioare a personalului
contractual din sectorulbugetarplatit din fonduripublice .
12. Legea 544/2001 - privindliberulacces la informatiile de interespublic .
13. HG 123/2002 - pentruaprobareaNormelormetodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privindliberulacces la informaţiile de interespublic .
14. Legea 215/2001 – republicata - administraţieipublicelocale .
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Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi.
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BIBLIOGRAFIE
Pentruconcursulorganizat in vedereaocupariifunctieicontractualevacante de executie
deConsilierjuridic IA (S), CompartimentulJuridic – 1 post
OUG 189/2008 – privind managementul institutiilor publice de cultura .
Legea 134/2010 - Codul de procedura civila .
Legea 215/2001 - privindadministraţiapublicalocala,republicata.
Legea 53/2003 privindCodulmunciiactualizata.
Legea 477/2004 privindCodul de conduita a personalului contractual din
autoritatilesiinstitutiilepublice, actualizata cu modificarilesicompletarileulterioare .
6. Ordonanta
de
Urgenta
118
/
2006
privindinfiintarea
,organizareasidesfasurareaactivitatiiasezamintelorculturale .
7. Legea 448 / 2006 – republicata - privindprotectiasipromovareadrepturilorpersoanelor cu
handicap.
8. Legea 544/2001 - privindliberulacces la informatiile de interespublic .
9. Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice
10. Legea 101 / 2016 –privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de
achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor .
11. Legea 8 / 1996 – privind drepturile de autor si drepturile conexe.
1.
2.
3.
4.
5.
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BIBLIOGRAFIE

Pentruconcursulorganizat in vedereaocupariifunctieicontractualevacante de executie
deMuncitorcalificat I (M/G) ,CompartimentulAchiziții - Administrativ - 2 posturi

1. Legea

477/2004

privindCodul

de

conduita

a

personalului

contractual

autoritatilesiinstitutiilepublice, actualizata cu modificarilesicompletarileulterioare .
2. Legea 319/2006 SecuritateasiSanatatea in Munca, actualizata.
3. Legea 153 / 2003 - Codulmuncii – art. 247 ÷ 259

din

