
 

 

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

 

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” 
Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,                                     București  Cod fiscal: 36772516 

Telefon: 0756.144.831               E-mail: contact@cultural5.ro 

 
 

 
ANUNȚ 

 
 

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, organizează concurs, conform H.G. 
286/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.09.2021, ora 09ºº - proba 
scrisă și în data de 04.10.2021, ora 0900 – proba interviu, pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante: 
 
- 1 post Director Adjunct – Conducere – cu atribuții în Proiecte Culturale 
- 1 post Director Adjunct – Conducere – cu atribuții în Administrativ  
- 1 post Inspector de specialitate –în cadrul Compartimentului Marketing și 

Dezvoltare; 
 
DOSARELE DE CONCURS pentru înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs (formular pus la dispoziție la momentul depunerii 

dosarului); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului solicitate; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie1; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere2 că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate. Adeverința conține în clar numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

g) curriculum vitae; 

 
 
CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE: 
În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale: 

 
1 Documentele solicitate în copie vor fi însoțite de original în vederea verificării conformității acestora de către secretarul 

comisiei de concurs. 
2 candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 

la data desfășurării primei probe a concursului. 



a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 

abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

 
CONDIȚIILE SPECIFICE: 
 

1. Director adjunct – Conducere  - cu atribuții în Administrativ 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite 

cu diplomă de licență sau echivalent; 

- vechime în specialitate: minim 5 ani; 

- vechime într-o funcție de conducere – minim 3 ani; 

- cerințe de operare calculator – Microsoft Office, explorare internet. 

Scopul principal al postului: asigură planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea 

și controlul activităților derulate de către Compartimentele Tehnic, Secretariat precum și a 

Biroului Administrativ. 

 

Bibliografie: 

− Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

− Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

− H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

− H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

− ORDINUL nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea 
medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si 
periodicitatea examinării; 

− Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/Legea+319+din+2006.pdf/20e92134-6870-4776-9417-840a89a852b3
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/Legea+319+din+2006.pdf/20e92134-6870-4776-9417-840a89a852b3
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/HG+1425+din+2006.pdf/c64bb218-134a-497a-ae6f-9ddacbfd1571
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/HG+1425+din+2006.pdf/c64bb218-134a-497a-ae6f-9ddacbfd1571


− Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 

 
 

2. Director adjunct – Conducere  - cu atribuții în Proiecte Culturale 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 

- vechime în specialitate: minim 5 ani; 

- experiență în coordonarea proiectelor culturale; 

- cerințe de operare calculator – Microsoft Office, explorare internet. 

- Scopul principal al postului: coordonarea, organizarea și derularea activităților culturale 

cu caracter social, implementarea și gestionarea proiectelor culturale și de tineret 

desfășurate de instituție. 

 
Bibliografie: 

− Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

− Ordonanță nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale; 

− Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 
activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;  

− Legea 8/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

− Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 

− Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informațiile de interes public; 

− Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

− OMTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive, cu modificările ulterioare; 

− HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

3. Inspector de specialitate – Compartimentul Marketing și Dezvoltare 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă cu diplomă de licență; 

- vechime în specialitate: minim 1 ani; 

- cerințe de operare calculator – Microsoft Office, explorare internet. 



Scopul principal al postului: mediatizarea evenimentelor culturale și pentru tineret, publicitatea 
și promovarea activităților desfășurate de instituție; 

 

Bibliografie: 
- Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentului 

cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale; 

- Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 - Norme metodologice privind 

desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale; 

- OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale; 

- Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea 

și desfășurarea activității așezămintelor culturale; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

- OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor 

și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

- OMTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive, cu modificările ulterioare; 

- HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 
 

Depunerea dosarelor se va face până la data de 20.09.2021, ora 1400, la sediul 
Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. 

Proba scrisă se va desfășura în data de 28.09.2021, ora 09⁰⁰, proba interviu se va 
desfășura în data de 04.10.2021, ora 09⁰⁰, la sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan 
Iordache”. 

 
Informații suplimentare la sediul instituției din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 

5, București, pe site-ul www.cultural5.ro și la tel. 0756 144 831 – Maria Ciobanu. 
 

 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Silviu Cristian VOICU 

http://www.cultural5.ro/

