ANUNȚ
Casa de Cultură ,,C. C. Giurescu”, instituție în subordinea UAT Oraș Odobești, Județul Vrancea,
organizează concurs de ocupare a două funcții contractuale de execuție vacante, după cum
urmează:


inspector de specialitate, gradul IA - Compartiment contabilitate;



referent debutant – Compartiment organizare manifestări.

I. Probele și condițiile de desfășurare a concursului:
- perioada desfășurării concursului:



-

02 aprilie 2019, ora 10:00 - proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
la sediul Casei de Cultură ,,C. C. Giurescu” Odobești;
data limită de depunere a dosarelor de inscriere – în termen de 15 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la
data de 08 martie 2019 până la data de 22 martie 2019;
locul depunerii dosarelor de înscriere - sediul instituției din strada Libertății, nr. 113,
Compartiment resurse umane.

II. Condițiile specifice de participare la concurs:
1. inspector de specialitate, gradul IA - Compartiment contabilitate:
- studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 ani.

2. referent debutant – Compartiment organizare manifestări:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
studii culturale sau teologie.
Condițiile generale pentru ambele posturi sunt: candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 3 din Anexa - Regulament-cadru la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale;
e) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire);
f) adeverința 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 unitățile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, în
vederea certificării pentru conformitatea cu originalul.
Relații suplimentare și bibliografia pot fi obținute pe site-ul Casei de Cultură ,,C.C. Giurescu’’
Odobești, județul Vrancea, precum și la sediul instituției, Compartiment Resurse Umane, tel/fax
0237/675224/676590, int. 221, e-mail culturaodobesti2013@gmail.com, persoană de contact Munteanu Ana - inspector.
BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacantă de
inspector de specialitate, gradul IA - Compartiment contabilitate
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea 477/2004 - privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile si
instituțiile publice;
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- O.G. nr.119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacantă de
referent debutant - Compartiment organizare manifestări
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea 477/2004 - privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile si
instituțiile publice;
- Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 8/1996 *** Republicată privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
- O.U.G. nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale;
- Ordinul nr. 2193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale;
- Legea nr. 422/2001 *** Republicată privind protejarea monumentelor istorice.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.

