
ANUNT 

 

CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI COVASNA 

 

organizează concurs la sediul său, din Municipiul Sfântu Gheorghe p-ta Libertăţii nr. 2., pentru ocuparea 

unui post de consilier debutant  cu studii superioare, cu contract de muncă pe durată nedeterminată. 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de  21 decembrie 2015, ora 9, iar proba de interviu va fi 

organizat pe data de 22 decembrie 2015, ora 16. 

 

Condiţii de participare la concurs: 

- studii superioare de lungă durată absolvite, cu diplomă de licentă, domeniul economic sau 

comunicare și relatii publice; 

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- 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; 

- 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.  

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta: 

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii; 

- copia actului de identitate; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

- copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 

- 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; 

- curriculum vitae. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 11 decembrie 2015 ora 16, la secretarul 

comisiei de concurs din cadrul Centrului de Cultură al Judeţului Covasna. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

25 noiembrie 2015 – 11 decembrie 2015 – depunerea dosarelor de concurs 

- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs, 

are loc selecţia dosarelor, şi afişarea rezultatelor; 

- în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, se pot depune contestaţii; 

- în termen de maxim o zi lucrătoare – rezolvarea contestaţiilor şi cominicarea rezultatelor. 

21 decembrie 2015,  ora 9  - proba scrisă 

- 21 decembrie 2015 – ora 14 – afişarea rezultatelor; 

- depunerea contestaţiilor 21 decembrie 2015 – ora 14 – 22 decembrie 2015 - ora 14; 

- 22 decembrie 2015 - ora 14 – 15,55 rezolvarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor. 

22 decembrie 2015,  ora 16  - proba de interviu 

- 22 decembrie 2015 – ora 19 – afişarea rezultatelor (sau în termen de 1 oră după terminarea 

probei); 

- în cel mult o zi lucrătoare de la afişare, se pot depune contestaţii; 

- în termen de maxim o zi lucrătoare – rezolvarea contestaţiilor şi cominicarea rezultatelor. 

În termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicarea a rezultatelor la 

contestaţiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului. 

  



Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, la secretarul 

comisiei de concurs, Tusa Iren, telefon 0267/351 648, e-mail: office@cultcov.ro. 
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DESCRIEREA POSTULUI 

 

I. Criterii de evaluare 

Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

- studii superioare în domeniul economic sau comunicare / PR; 

- perfecţionare permanentă 

- specializări periodice 

- buna cunoaştere a limbilor române, maghiare și engleze; 

- cunoștințe și experiență în utilizarea calculatorului: programele Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook) și a Internetului 

- abilități de comunicare și de abordare interpersonală 

- buna cunoaștere a județului Covasna, atât din punct de vedere teritorial-administrativ cât și cultural-

turistic 

 

Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor specifice postului: 

- experienţă în domeniu 

- experiență în comunicarea interpersonală 

 

Responsabilitatea implicată în post: 

- răspunderea pentru regularitatea, corectitudinea şi legalitatea operaţiunilor efectuate  

- răspunderea pentru informaţiile prestate și modul de tratarea acestora 

 

Sfera relaţională:  

- colaborare cu colegii din instituţie; 

- colaborare cu publicul ţintă a manifestărilor organizate de către instituţie, şi cu oricare persoană fizică şi 

juridică care intră în contact cu instituţia;  

- colaborare cu partenerii în cadrul celorlalte instituţii culturale;  

- colaborarea cu mass-media scrisă şi electronică, locală şi naţională. 

 

Standardul de performanţă: 

 



cantitatea: 

- prestarea activităţii inclusiv în zilele şi orele libere, dacă volumul şi oportunitatea sarcinilor impune sau 

în situaţii speciale, potrivit exigenţelor executării lucrărilor, deplasare în delegaţii 

calitatea: 

- numărul de corecţii operate de şeful direct 

- numărul de reclamaţii primite de către instituţiile ierarhic superioare şi instituţiile cu care colaborează 

instituţia 

timpul: 

- timpul de execuţie a lucrărilor; 

- respectarea termenelor de execuţie. 

utilizarea resurselor 

- exigenţa şi capacitatea de a utiliza eficient resursele puse la dispoziţia postului (calculator, aparat de 

copiat Xerox, telefon/fax, etc.) 

modul de realizare 
- capacitatea de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care face parte în scopul funcţionării cât mai bune a 

instituţiei, precum modul în care pune la dispoziţie colectivului cunoştinţele şi experienţa pe care le deţine. 

 

 

Atribuţii şi sarcini corespunzătoare postului: 

 

- întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale 

- înregistrarea tuturor documentelor oficiale intrate sau ieşite în/din instituţie 

- primirea corespunzătoare a oaspeţilor instituţiei, sosiţi cu orice intenţie, problemă, sugestie sau cerere 

legată de activitatea instituţiei 

- ajutor prestat colegilor în organizarea unor manifestări culturale 

- pregătirea anumitor documentaţii 

- organizarea licitaţiilor, concursurilor de ocupare a posturilor 

- ajutor în corespondenţă, trimiterea sau primirea faxurilor, telefoanelor şi altor modalităţi de 

comunicare 

- derularea procedeelor administrative (cererea ofertelor, trimiterea comenzilor, emiterea facturilor şi a 

chitanţelor, etc.) către prestatori de servicii sau clienţi ai instituţiei 

- conducerii la zi a registrelor obligatorii 

- redactarea referatelor 

- de arhivare a documentelor 

- flexibilitate, sociabilitate; 

-  rigurozitate în respectarea cu acuratețe a termenelor limită și a sarcinilor; 

- orientare către rezultate; 

- îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de directorul C.C.J.C. în 

conformitate cu prevederile legale  

- participare în realizarea manifestărilor organizate în cadrul instituţiei 

- rezolvarea problemelor ce se ivesc zi de zi pe parcursul activităţilor, probleme care nu intră concret în 

sarcinile nici unui angajat, însă este necesar în buna desfăşurare a activităţii respective 

- îndeplinirea sarcinilor date din partea conducătorului instituţiei care intervin în cazuri speciale 


