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ANUNŢ

Muze ul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi organizează, în data de 18 iulie 2022 , ora 10:00,

concurs pentru ocuparea următorul post:

_ Paznic la Casa Memorială "Costache Negri" - sat Costache Negri , jud. Galaţi - perioadă

nedeterminată, studii profesionale sau medii şi atestat agent pază şi ordine.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

REDACTOR EDITURĂ

Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

1. studii profesionale sau medii şi atestat agent pază şi ordine;

2. vechime în domeniu minim 5 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 ş i vorbit;

5. vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

6. capacitate deplină de exerciţiu ;

7. o stare 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 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;

Condiţiile prevăzute În fişa postului:

- asigură paza şi protecţia clădiri lor, a patrimoniului expus, a depozitelor, a activelor corporale



şi necorporale ale institutiei ;

_ asigură supravegherea ş i paza incintei imprejmuite In suprafaţa de 4.266,5 mp (Casa

Memorială "c. Negri");

_ supraveghează permanent obiectivul, spaţiile interioare ŞI exterioare ŞI la măsurile

necesare care se impun in caz de necesitate;

_ trebuie să cunoască în detaliu sistemul de pază, PSI ş i normele stabilite de organele de

poliţie pentru paza obi ecti vului ş i să le aplice in mod corect;

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor ca re atestă nivelul studiilor;

4. copie ate stat pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine în baza pre vederilor legii

333 /2003 ;

5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul , sau după caz adeverinţele care atestă

vechimea în muncă;

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală ca re să atest e starea de sănătate - în format standard;

8. curriculum vitae;

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

conformităţiicopiilor cu acestea;

PROBELE DE CONCURS

a. proba scrisă - 2 ore;

b, interviu - criterii de evaluare: abilităţi ŞI cunostinţe impuse de funcţie, capacitate de

analiză ş i s i nteză, motivaţia candidatului, comportam ent în s i tuaţ i i de criză, iniţiativă ş i

creati vitate;

Dosarele cu acte le solic itate pentru concurs, vo r fi depuse la sediul Muzeului de Istori e "Paul

P ăltănea" Galaţi , str. Al. 1. Cu za, nr . 80, până pe data de 06 iulie 2022 ora 16:00 .

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

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

06 iulie 2022 ora 16:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;

07 iulie 2022 - afişarea listei cu persoanele selectate;

18 iulie 2022 ora 10:00 - proba scrisă;

20 iulie 2022- termen depunere contestaţii;

21 iulie 2022 ora 10:00 - proba interviu;

22 iulie 2022 - termen depunere contestaţii;

23 iulie 2022 - afişare rezultate finale .

BIBLIOGRAFIE CONCURS

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

2. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia

persoanelor

3. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

4. Legea 319/2006 cu modificările si completări le ulterioare, referitoare la sănătate si

securitate in munca;

5. Legea 30712006 cu modificările si completări le ulterioare, referitoare la apărare împotriva

incendiilor;

ĂRARU
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