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Dosar selecție voluntar  
pentru Biroul de Artă 

 
Selecția voluntarilor va avea 3 etape: 
1. Selecția dosarelor.  
2. Interviu. 
 
Selecția dosarelor este eliminatorie. Candidații calificați la selecția dosarelor 

vor susține interviul, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data încheierii 
înscrierii. Proba interviu se notează cu puncte de la 1 la 100.  

 
 Pentru a putea fi selectat, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 

următoarele condiții: 
 
 I. Condiţii generale: 
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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;  

f) îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului de voluntariat; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea 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 săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 
II. Condiţii specifice: 

*pentru selecția de voluntari -  Biroul Artă: 
- studii superioare (licență în domeniul arte vizuale) 
- vechime în muncă: nu este necesară. 
- cunoștințe de operare PC, nivel mediu 
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel minim 
- abilități de comunicare, lucrul în echipă, inițiativă și creativitate 

 
III. Dosarul de înscriere la procedura de selecție va conţine următoarele 

documente: 
 a) cerere de înscriere în vederea desfășurării activității de voluntariat adresată 

conducătorului autorităţii 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 şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări.  
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 



 e) 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;  

f) curriculum vitae. 
 
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii.  

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta 
are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării probei interviu.  

Actele prevăzute la lit. b) - c) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformității copiilor cu acestea. 

 
 

Întocmit,  

Gabriel Herea 

 


