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Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi organizează, în data de 02.07.2021 , ora 10:00,

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 1 post documentarist - studii superioare - perioadă nedeterminată - secţia Lapidarium a

Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi;

- 2 posturi supraveghetor muzeu - studii generale sau medii - perioadă nedeterminată - secţia

Lapidarium a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi.

Concursul se va desfăşura la secţia Lapidarium a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" din str.

Mr. Iancu Fotea nr. 2, Galaţi.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

DOCUMENTARIST:

Poate participa la concurs , persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. studii superioare de lungă durată, în ştiinţe umaniste , absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalentă;

2. vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

4. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

5. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

6. are capacitate deplină de exerciţiu;

7. are o stare de sănatate 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 săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

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

înfăptuirea justiţiei , de fals ori alte fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
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intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a

intervenit reabilitarea;

9. Experienţă în documentarea şi evidenţa patrimoniului cultural constituie un avantaj ;

10. Deţine cunoştinţe de operare pe calculator, în specia l procesare texte şi tabele şi este eficient

în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex. Microsoft Office).

CONDIŢIILE MINIMALE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI:

DOCUMENTARIST:

- obţinerea informaţiilor de specialitate;

- acordarea de consultanţă documentară;

- organizarea serviciilor de informare şi documentare;

- gestionarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare , informaţionale şi de timp;

- răspunde de primirea şi selectarea materialului informaţional necesar editării publicaţiilor;

- prelucrează materialele pentru publicaţiile editurii ;

- facilitarea accesului la informaţie;

- contribuţii la crearea şi gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar şi multimedia;

- contribuţii la dezvoltarea capacităţii de cercetare documentară;

- promovarea/favorizarea relaţiei cu presă;

- experienţă în documentarea şi analizarea datelor ş i informaţiilor în scopul reutilizării lor;

- gestionează patrimoniul cultural mobil din Muzeul "Hortensia Papadat Bengescu" - Iveşti ;

- disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii;

- propune ş i organizează activităţi ştiinţifice (expoziţii, simpozioane, conferinţe, mese

rotunde, etc.)

BIBLIOGRAFIE CONCURS

DOCUMENTARIST

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

2. Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise;

3. Legea nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicata*) legea bibliotecilor;

4. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptu l de autor şi drepturile conexe;

5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea ŞI efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
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CONDIŢII DE PARTICIPARE

SUPRAVEGHETOR MUZEU:

Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. studii generale sau medii;

2. vechime minim 3 ani ;

3. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

4. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

5. vârsta minimă reglementatăde prevederile legale;

6. capacitate deplină de exerciţiu;

7. stare de sănatate 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 săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

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

înfăptuirea justiţiei, de fals ori alte 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;

CONDIŢIILEMINIMALE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI:

SUPRAVEGHETOR MUZEU:

asigură întregul proces de expunere a bunurilor muzeistice, precum şi siguranţa acestora;

execută zilnic şi menţine curăţenia în spaţiul expoziţional repartizat;

săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, execută curăţenia căilor de acces în instituţie,

precum şi în afara lor,

participă la amenajarea expoziţiilor temporare sau de bază;

comportament adecvat în aşa fel încât să nu creeze probleme de imagine instituţiei ;

disponibilitate faţă de solicitările publicului vizitator;

disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii ;

vigilenţă şi atenţie permanentă la supravegherea spaţiului expoziţional.

BIBLIOGRAFIE CONCURS

SUPRAVEGHETOR MUZEU
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1. Legea nr. 31112003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice;

2. Ordinul 286112009 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi

capitalurilor proprii;

3. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

5. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)

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, cu menţiunea apt

de muncă;

7. curriculum vitae;

8. recomandare de la ultimul loc de muncă.

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

conformităţii copiilor cu acestea;

PROBELE DE CONCURS

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. Al. 1. Cuza, nr. 80, până pe data de 22 iunie 2021 ora 16:00.

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

oficială www.migl.ro sau la telefon: 0236.412.408.
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Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 iunie 2021 ora 16:00 termenul limita de depunere a dosarelor;

02 iulie 2021 ora 10:00 proba scrisă;

05 iulie 2021 ora 12:00 afişare rezultate proba scrisă;

06 iulie 2021 ora 12:00 termen contestaţii proba scrisă;

07 iulie 2021 ora 10:00 proba interviu;

07 iulie 2021 ora 16:00 afişare rezultate interviu;

08 iulie 2021 ora 16:00 termen contestaţii interviu;

09 iulie 2021 ora 10.00 afişare rezultate finale.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
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