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Muzeul de Istorie " Paul Păltănea" Galaţi organizează, în data de 03 octombrie 2017, ora 10:00

a.m. , concurs pentru ocuparea următorul post:

- Muncitor IV - perioadă nedeterminată, studii medii.

CONDITII DE PARTICIPARE

MUNCITOR IV

Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

2. vechime minim 3 ani ;

3. are cetăţenia română, cetăţen ie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

4. cunoaşte limba română, scri s şi vorbit;

5. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

6. are capacitate deplină de exerc i ţ i u;

7. are o sţa re de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

8. nu a fost condamnată definitiv pentru săv ârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea ju stiţiei , de fals ori alte fapte de corupţie sau a unei infracţiuni s ăvârşite cu

intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia s i tu aţ i e i în care a

intervenit reabilitarea;

Conditiile prevăzute în fişa postului:

coordonează ş i asigură desfăşurarea întregului proces de administrare (materiale, obiecte de

inventar, mijl oace fixe ) în conformitate cu obiectivele, programul ş i standardele de calitate

ale muzeului ;

organizează, coordonează ŞI monitorizează activităţile de prevenire Ş I protecţie, în
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conformitate cu legislaţia specifică în vigoare (Legea 319/2006, Legea securităţii şi

sănătăţii în muncă şi normele de aplicare a Legii 319/2006).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;

4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz o adeverinţă care atestă

vechimea în muncă ;

5. cazierul judiciar;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate - în format standard;

7. curriculum vitae;

Actele prevăzute la nr. 2, 3, 4, vor fi prezentate ŞI în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea;

PROBELE DE CONCURS

MUNCITOR IV

a. proba scrisă - 2 ore ;

b. interviu - criterii de evaluare: abilităţi şi cunostinţe Impuse de funcţie, capacitate de

analiză şi sinteză, motivaţia candidatului, comportament în situaţii de criză, iniţiativă şi

creativitate;

Dosarele cu actele solicitate pentru concurs, vor fi depuse la sediul Muzeului de Istorie "Paul

Păltănea" Galaţi, str. AI. 1. Cuza, nr. 80, până pe data de 22 septembrie 2017 ora 13.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina

oficială www.migl.ro sau la telefon : 0236460797.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 septembrie 2017 ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

03 octombrie 2017 ora 10:00 : proba scrisă;

05 octombrie 2017 ora 10:00 : interviu.
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BIBLIOGRAFIE CONCURS

MUNCITOR IV

1. Legea nr. 311 /2003 legea muzeelor şi a colecţii lor publice;

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi

instituţi ile publice,

3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 ( *actualizată*)a securităţii şi sănătăţii în muncă ;
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