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CONDIŢII DE PARTICIPARE 

la concursul de proiecte de management pentru ocuparea  

postului de director – manager al Redacţiei Revistei „VATRA” 

 

 

A. Condiţii generale: 

- Candidaţii trebuie să îndelinească condiţiile prevăzute de art.3 alin.(1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instiţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

a) să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; 

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

c) să întrunească condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei; 

d) să întrunească condiţiile de pregătire sau experienţă în management. 

e) să întrunească condiţiile specifice solicitate de autoritate. 

B. Condiţii specifice solicitate de autoritate: 

Studii universitare de licenţă absolvite absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în următoarele domenii de licenţă/specializări, definite conform 

Hotărârii Guvernului nr.575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi 

al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 

învăţământ superior pentru anul universitar 2015 – 2016:  

 Ştiinţe ale comunicării - Jurnalism; 

 Limbă şi literatură 

- Pregătire în domeniul managementului sau experienţă în management de minim 1 an 

(certificată printr-un act/adeverinţa care atestă funcţia şi activităţile managerile 

desfăşurate). 

C. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii – registratura 

generală a Consiliului Judeţean Mureş din Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, până cel 

târziu la data de 17 iunie 2016, dosarele de concurs, cuprinzând: 

- cererea de înscriere la concurs; 

- copia actului de identitate; 

- copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă îndeplinirea condiţiilor de 

studii şi a competenţelor manageriale solicitate de autoritate; 

- copia carnetului de muncă/adeverinţa care să ateste vechimea în management; 

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

- cazierul judiciar; 

- curriculum vitae; 

- proiectul de management, în scris şi în format electronic, elaborat conform 

cerinţelor din caietul de obiective. 
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Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale şi vor 

fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei – Serviciul 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 CALENDARUL PROCEDURII DE CONCURS: 

Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar: 

a) 17 iunie 2016, termenul limită de depunere a proiectelor de management de 

către candidaţi; 

b) 20 – 28 iunie 2016, analiza proiectelor de management; 

c) 30 iunie 2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului. 

 

 INFORMATII SUPLIMENTARE: 

Proiectele de management vor fi elaborate de candidaţi fără a fi personalizate, fără a 

avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea 

cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie. 

Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine de la 

Serviciul Resurse Umane - Consiliului Judeţean Mureş, la telefon 0265263211, int.1233, 

fax 0265268718, e-mail cjmures@cjmures.ro, doamna Radu Doris 

 

 


