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Criteriile de participare la concursul pentru ocuparea postului de 
Director la Casa de Cultura “Ion Creanga” Tirgu Neamt 

 Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de Director al Casei de Cultura “Ion 
Creanga” Tirgu Neamt orice persoana care  indeplineste  urmatoarele conditii : 
a)are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; 
b)are capacitate deplină de exerciţiu; 
c)întruneste condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă 
d) minm 3 ani vechime in specialitatea studiilor 
e)întruneste condiţiile de pregătire sau experienţă în management; 
 f)nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România; 
g)nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă. 
h) 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; 
 i)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea 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 săvâr[ite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Pentru  inscrierea la concurs , candidatii vor prezenta urmatoarele documente : 

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; 
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări ; 
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor; 
e)cazierul judiciar  
f)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; 
g)curriculum vitae; 
h) proiectul de management ; 
i) recomandare de la ultimul loc de munca 
 
 


