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CASA DE CULTURĂ  TECUCI 
Ûûl 

Str. 1 Decembe 1918, nr. 62. Mvnîcipjul Tecucl, jude ţoi GolatI, 
C.UJ. 4973562, teL/ fox 0236 820449, e-mctll; festivaltecuci@yahooro 

/ i5. 	2 ţ • 

- - 

MUNICIPIUL TECU( 
PRIJVIĂRIE 

Nr_________ 

ANUN Ţ 	 Ziva..1Luna 	11 	Anul.. 

Casa de Cuitură  Tecuci Cu seciiul îo Str. I F)eceinbrie 1 91 8, nr. 62, recuci, Jud. Galaţi, cod fiscal 4973 562. 
tel./fax 0236 820449, în conformitate cu H.G. Nr. 286 / 2011   , modificat si cornpletat de H.G. nr. 1 027/20 I 4. 

Denurnirea postuiui: lvltincitor calificat, post vacant contractual. 
CONDIŢJIDE PARTJCI1ARE LA CONCURS 
Condijiigenera!e: 

a) are cetăţenia rornână, cetăţenie a altor state tnernbre ale Uniunii Europene sau a statelor apar ţinând 
Spaţiuirii Ecoaomic Eriropean şi doxriicitiul în România 
b) cunoaşte Îirnba română, scris şi vorbit 
c) are vârsta nxinimă  reglenientată  cle prevederile legale; 
d) are capacitate deplin ă  de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaz ă, atestată  pe baza adeverin ţei 
rnedicale eliberaie de mecficul de familie sau de unit ăţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte concliţiile de sttidii şi, după  caz, de vechime sau atte condiţii speciflce potrivit cerin ţelor postultti scos 
la conctirs; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru s ăvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în Iegătură  cu serviciul, care îxnpiedică  înptuirea justiţiei, de faIs ori a unor fapte cI 
corupţie sau a unei infacţiuni săvârşite cu irxten ţie, care ar face-o incompatibii ă  cu exercitarea funcţiei, cu excep ţ ta 
situaţiei îri care a intcrvenit reabititarea. 

Condijiî specfice departicipare laconcars: 
- Niveiul studiilor: Studii generale sau inedii; 
- Vechime în specilaitaie studiilor necesare ocup ării postului: nu se solicită. 

D0CUkENFE DE ÎIiSCRIERE: 
1. copia actului de identilate; 
2. curriculum vitae; 
3. formularul de înscriere; 
4. copiile diplomelor cle studii ş i aie altor acie care atest ă  efectuarea uaor specializări; 
5. copia carnetului de aivacă  sau, cIupă  caz, adeverinţă  care să  ateste vechimea în muncă  şi/sau în 
specialitate; 
6. cazierul jucliciar (acesta poate fi înlocuit cu o declara ţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a cornpieta dosarul 
cfe concurs cu originaixil documentului pe tot parcursut desfa şurării concursului, dar au mai târziu de 5 zile lucr ătoare 
de Ia data la care afost deciarat adrnis în urma selec ţiei dosareior, sub sancţîunea neemiterii actuiui administrativ cle 
nuxnire/decizii); 
7. adeverinţă  care să  ateste starea de s ănătate corespunzătoare, eliberaiă  de către ntedicxil de familie al 
candiclatului sau de către unităţile sanitare abititate; 

Copiile de pe actele prevăzute rnai sus se prezintă  însoţite de documeatele originale, care se certific ă  pentru 
conforrnitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de COnCurS, sau în copii legaiizate. 

Coacursul se va desfăşura Ia sediul Casei de Cultură, din Tecuci, str, l Decembrie 1918, nr. 62, astfel: 
- Proba scrisă  data de 1 1 .X1l.2Ol7, ora 09:00, la sediul institu ţiei; 
- Proba interviu: data de 13.XiI.20 1 7, ora 09.00, la sediul institu ţiei; 
Data lirnită  până  la care caadidaţii vor depune acteie pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afi şare la 

sediui instituţiei. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 	 ie3ttură, din Tecuci, str. 1 Decernbrie 19 18 nr. 62, 

tel. 023682449, secretariatui institu ţiei. 	Ne ,.J 


