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ANUNȚ 

privind 

SELECȚIA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR PENTRU POZIȚIA DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE 

ADMINISTRAȚIE 

AL CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN GALAȚI 

 

 

Conform Hotărârii nr. 801/2004, privind organizarea și funcționarea Caselor de Cultură 

ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc TEI, cât și a Regulamentului de 

Organizare și funcționare (R.O.F) al Casei de Cultură a Studenților din Galați art. 15, alineat (1), 

Consiliul de Administrație este format dintr-un număr impar de până la 7 membri, dintre care în 

mod obligatoriu: directorul, directorul adjunct (unde există), contabilul șef, cel puțin un lucrător 

din compartimentul activități de educație non-formală, cât și minim doi studenți aleși conform 

metodologiei pentru selecția Reprezentanților Studenților în Consiliul de Administrație 

 

Prin urmare, Casa de Cultură a Studenților Galați lanseaza apelul de selecție a 3 trei membri 

studenți, pentru funcția de reprezentanți ai studenților în Consiliul de Administrație al Casei de 

Cultură a Studenților Galați.  

 

I. Procedura si calendarul selecției 

 

Procesul de selecție se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților Galați din strada Științei, 

nr. 115 și va consta în următoarele probe:  

 

1. Proba dosarului se va desfășura în perioada 29.03.2021 – 9.04.2021.  

Depunerea dosarului se poate face prin transmiterea documentelor în format electronic 

pe adresa de e-mail a instituției: ccsgalati@yahoo.com. 

2. Proba orală: se va desfășura în data de 14 aprilie 2021 – ora 10:00. Aceasta va avea loc la 

sediul Casei de Cultură a Studenților din Galați din strada Științei nr. 115 sau în regim de 

videoconferință, candidații fiind programați online la ore diferite. Orele programate 

pentru videoconferință se vor transmite candidaților cu minim 24 de ore înainte de 
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examenul oral, în funcție de numărul persoanelor înscrise. 
 

II. Eligibilitatea candidaților 

Orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții poate candida 

pentru funcția de Reprezentant al Studenților în Consiliul de Administrație al Casei de 

Cultură a Studenților din Galați.  

- Are vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani; 

- Este înmatriculat ca student, cel puțin pe perioada primului an al mandatului său, 

la una dintre instituțiile de învățământ repartizate geografic Casei de Cultură a 

Studenților Galați. 

III. Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului 

Dosarul de selecție va cuprinde:  

- Copie după Carnetul de student, vizat la zi; 

- Curriculum Vitae (CV); 

- Portofoliu de activitate studențească / de tineret realizată individual sau ca parte 

a unei echipe; 

Documentele se pot trimite electronic, pe adresa de e-mail a  instituției – 

ccsgalati@yahoo.com sau se pot depune fizic. 

Doar cei care au trimis toate documentele prevăzute la proba dosarului pot participa la 

proba orală a selecției. 

Data limită de depunere a dosarelor este 9.04.2021, ora 16:00. 

Analiza dosarelor va avea loc în data de 12.04.2021, iar rezultatul acestei etape se va afișa la 

sediul instituției (avizier) și pe site-ul oficial al instituției – www.ccsgalati.ro începând cu ora 

15:00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul CCS Galați sau la nr. de telefon 0336.139.911 în 

intervalul orar: 08.00 – 16:00. 
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IV. Etapele concursului 

 

Proba dosar: 29.03.2021 – 9.04.2021 – ora 16:00; 

Analiza dosarelor: 12.04.2021; 

Proba orala: 14.04.2021 – ora: 10:00; 

Rezultate proba orala: 15.04.2021 ora: 12:00 

Depunerea contestațiilor: 15.04.2021 – 16.04.2021 – ora 12:00 

Rezultatele finale ale selecției candidaților: 19.04.2021 – ora 15:00 

 

Proba orală: Candidatul va susține un discurs de maxim 5 minute în care își prezintă 

candidatura pentru funcția de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație 

constituit la nivelul Casei de Cultură a Studenților Galați, cât și o prezentare de 5-10 minute 

pe tema: “Modalități de îmbunătățire a activităților destinate studenților, în cadrul Casei de 

Cultură a Studenților Galați”. 

 

V. Evaluarea candidaturilor 

Punctajul final al fiecărui candidat se va stabili conform Grilei de Evaluare (Anexa III – ROF), 

probele având următoarea podere: 

A. Proba dosarului (50%) – din care 25% CV-ul și 25% portofoliul de activitate 

B. Proba orală (50%) – din care 15% Prezentarea Personală și 35% Prezentarea de Viziune 

 

Primii 3 candidați în ordinea punctajelor vor fi numiți Reprezentanți ai Studenților în Consiliul 

de Administrație al Casei de Cultură a Studenților Galați. 

 

Candidații de pe locurile 4, 5 și 6 conform punctajului, vor fi numiți reprezentanți supleanți ai 

studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură a Studenților Galați pentru care 

candidează. 

  

Mandatul Reprezentanților Studenților în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură a 

Studenților Galați se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. O persoană poate îndeplini funcția de 

Reprezentant al Studenților pentru cel mult două mandate. 

http://www.ccsgalati.ro/
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Reprezentantul supleant își exercită mandatul în eventualitatea în care un Reprezentant al 

Studenților își încheie mandatul înainte de termen. Mandatul Reprezentantului supleant 

încetează la momentul desemnării unor noi Reprezentanți ai Studenților, conform calendarului 

de selecție.  

 

 

Director C.C.S. Galați 

Mortu Victor - Cristian 
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