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ANEXA 1 

 

ANUNȚ 

 
 

 CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA 

CULTURII TRADIȚIONALE MARAMUREȘ, cu sediul în localitatea Baia Mare, 

str. Culturii nr. 7A județul Maramureș organizează concurs pentru ocuparea funcției 

contractuale vacante, de: 

ARHIVAR - din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-

Administrativ: 1 post, conform, conform H.G. 286/23.03.2011 

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a uniu 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 

următoarele documente: 
 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință 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 unitățile 

sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

 

 Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 13 iunie 2018, ora 14 : termeni limită de depunere a dosarelor; 

 20 iunie 2018, ora 10 : proba scrisă; 

 21 iunie 2018, ora 10 : proba interviu. 

 



 Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- curs de arhivar finalizat sau în curs de finalizare; 

- certificat operator calculator; 

- noțiuni elementare de contabilitate primară constituie avantaj; 

- vechime în muncă minim 10 ani; 

  

 Concursul se va desfășura la sediul C.J.C.P.C.T. Maramureș str. Culturii 

nr. 7A Baia Mare, iar rezultatele fiecărei etape se vor afișa la sediul instituției, 

precum și pe pagina de internet www.cultura-traditionala.ro. 

 Relații suplimentare la sediu: Baia Mare, str. Culturii nr. 7A, tel. 0262-

211560. 

 

     Semnătură și ștampilă 

     Ștefan Mariș - Manager  

http://www.cultura-traditionala.ro/


          ANEXA NR. 2 

 

 

  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul din data de 20 iunie 2018, pentru ocuparea postului de  

ARHIVAR - din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Administrativ. 

 

 

 Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale; 

 Legea 477/200 4 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 

 Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica; 

 Instructiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 

1996; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 


