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ANUNȚ PRESA SCRISĂ
Cotidianul national Jurnalul

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante de execuție:
1 post contractual de execuție – Expert gr. IA (pe perioadă nedeterminată) Compartiment
Financiar:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani;
- vechime în muncă: minimum 15 ani.
1 post contractual de execuție – Consilier gr. IA (pe perioadă nedeterminată)
Compartiment Artistic:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor umane, științelor sociale
sau artelor;
- vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
- vechime în muncă: minimum 3 ani.
- cunoașterea limbii romani constituie un avantaj.

1 post contractual de execuție – Referent tr. IA (pe perioadă nedeterminată) Compartiment
Programe, proiecte și acțiuni:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- cunoștințe de operare P.C. desktop;
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- disponibilitatea de a se deplasa pe teren (permis de conducere categoria B, minimum 5 ani
experiență);
- vechime în muncă: minimum 1 an.
1 post contractual de execuție – Consilier gr. IA (pe perioadă determinată până la
întoarcerea titularului de post din concediu de creștere copil) Compartiment Juridic
- studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani;
- vechime în muncă: minimum 3 ani.
1 post contractual de execuție – Consilier gr. IA (pe perioadă determinată până la
întoarcerea titularului de post din concediu de creștere copil) Compartiment Juridic
- studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul științelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani;
- vechime în muncă: minimum 3 ani.
Concursul va avea loc la sediul CNCR-RK din Splaiul Independenţei, nr. 202A, etaj 9, sector 6,
Bucureşti, în data de 16.05.2022 - proba scrisă (ora 10:00) și proba interviu în data de
20.05.2022 (ora 10:00).
Perioada de depunere a dosarelor de concurs se va desfășura în data de 20.04.2022-09.05.2022,
ora 15:00, la sediul CNCR-RK din Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 9, sector 6, Bucureşti
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, telefon 021/313.52.11 sau pe pagina de internet
www.cncr.gov.ro
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