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Nr.   255       / 05.08.2021                 

  
ANUNȚ 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ȘI 

EDUCAȚIE ARTISTICĂ MUREȘ, organizeazã concurs care se va desfășura 

conform  Hotărâri Guvernului nr. 286 din 2011,  pentru ocuparea unei funcți 

contractuale  de muncitor calificat, cu atribuţii conform fişei postului de 

curăţenie,  pe durată nedeterminată:  

Condiții generale: 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :  
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, atestă pe 
baza adeverinței medicale eliberată 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. 
Condiţii de participare specifice postului:  
- studii generale sau medii; 
- abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul instituţiei; 
- abilităţi pentru muncă în echipă; 
- disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weeken; 
- răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat; 
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- efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi 
responsabilităţilor din fişa postului; 
- efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi 
intelectuale şi a programului de lucru; 
- cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă. 
 - Acte necesare: 
              -cerere de înscriere,  
      -curriculum vitae europass pe suport de hârtie A4 , 
      -diplomă studii în original şi xerox (bacalaureat sau certificat de 
absolvire), 
      -adeverinţe,diplome-cursuri de perfecţionare,dacă este cazul,  
      - copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din 
registrul general de evidența salariaților, 
      -certificat de naștere și căsătorie în original şi xerox, 
      - act identitate în original şi xerox, 
      - cazier judiciar, 

     -adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt de muncă,  
Biblografie 
-NORME DE IGIENĂ din 25 august 2020 aprobat prinORDIN nr. 1.456 din 25 
august 2020, pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 

-Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizarea activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

-HOTĂRÂREA NR. 114 din 12 august 2010 privind stabilirea unor măsuri de 
organizarea instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Mureş-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru 
Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrative 

ART. 541 Rolul și atribuțiile personalului contractual , 
ART. 542 Contractul individual de muncă, 
ART. 553 Tipurile de răspundere a personalului contractual 
ART. 554 Încadrarea și promovarea personalului contractual 
 
Desfășurarea etapelor de concurs: 

- 23 august 2021 – analiza dosarelor ora 10:00,  
- 27 august  2021 – proba scrisă ora 10:00, 
- 1 septembrie 2021 –  probă practică, ora 10:00,  
- 1 septembrie 2021 – proba interviu , ora 13:00. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229619
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Dosarele de concurs se pot depune până în data de 19 august  2021, ora 14:00, la 
sediul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică 
Mureș. 
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0265236970, E-mail: 

scartetgms@yahoo.com 

 

DIRECTOR MANAGER 

IULIU PRAJA 
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