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A N U N Ţ 
 

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţonale Vaslui, organizează 
la sediul instituţiei din  Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79,  în data 8 decembrie  2022, ora 10:00 - 
proba scrisă și 12  decembrie 2022, ora 10:00 - proba practică şi interviul, concurs pentru ocuparea  
unui post vacant de casier-magaziner  pe  perioadă nedeterminată,  corespunzător personalului 
contractual de execuție, în cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Juridic-Achiziţii-
Administrativ, conform H.G. 286/2011, modificată prin H.G. 1027/2014 și H.G. 1336/2022. 
          Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Dosarele de înscriere 
trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 35 din H.G.1336 /2022: 

 cerere tip; 
 copia actului de identitate; 
 copia certificatului de căsătorie(dacă este cazul) 
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări; 
 copia carnetului de muncă, a adeverinței care să ateste vechimea în muncă și 

specialitatea studiilor(acolo unde este cazul) 
 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;  
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 

 curriculum vitae. 
Toate actele vor fi incluse într-un dosar  şi se vor depune la secretariatul instituţiei până la data de  
25 noiembrie  2022,  ora 16:00. 
Copiile actelor menţionate mai sus vor fi însoţite de documentele originale, pentru verificarea pentru 
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
Condiţii de participare generale: conform Legii 53/2003Codul Muncii, republicată cu completările și 
modificările ulterioare: 
-are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre  ale U.E. şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
-are vârsta de minimă reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază adeverinței 
medicale eliberate de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii  și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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 contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Conditii de participare specifice pentru postul de casier-magaziner: 

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;  
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- cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Internet; 
- vechime în muncă minim 5 ani. 

Bibliografia stabilită pentru funcţia de execuţie  pentru care se organizează concurs poate fi 
consultată pe site-ul instituţiei sau la avizier. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 - 16:00, la sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, etaj. V, cam. 517 sau la telefon 0335-
401.167,  persoană de contact Felicia Niță și la adresa de email : cultura@cjcpctvs.ro  . 
   . 
 
 

Manager, 
Lucian Valentin Onciu 
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BIBLIOGRAFIE 
 
 
în vederea ocupării prin concurs a postului  de casier-magaziner perioadă 

nedeterminață din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Juridic-Achiziţii-
Administrativ-Gospodăresc al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui: 

 
1. O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si 

raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau 
institutiilor publice; 

3. O.M.F.P.  nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-
contabile 

4. Hotărâre nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului 

5.  Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale, cap. I – III, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

6. Programe Microsoft Office – utilizare programe Word, Excel, Internet. 
7.  O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
8.  Decretul nr.  209/1976 pentru aprobarea Regulamentului de casă al unităţilor 

economice.  
 
 
 
 

Manager, 
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