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MUZEUL DE ISTORIE "PAULpÂLrÂNEA"
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Tel. (40) 2 6-4] .24.08; Fax2Mail:(40) 336-88.00.08;
E-mail: muzeui tori gaIaliyahoo.com.\Veb: V.w w.mig l.ro

ANUNŢ

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi organizează, în data de 12 august 2019, ora 10:00,

concurs pentru ocuparea următorul post:

- Referent de specialitate II - relatii cu publicul - perioadă nedeterminată, studii superioare şi

masterat în domeniul jurnalism.

CONDIŢIIDE PARTICIPARE

REFERENT DE SPECIALITATE- RELATII CU PUBLICUL

Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. studii superioare - facultatea de jurnalism şi master în domeniul jurnalism.

2. vechime in specialitatea studiilor min 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 şi 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:

Elaborarea si implementarea planului de RP in functie de obiectivele instituţiei;

Elaborarea SI publicarea tuturor materialelor de prezentare a instituţiei ;

Pregatirea evenimentelor de promovare a imaginii instituţiei.

Dezvoltarea relaţiei cu mass - media;

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

conform ităţii copiilor cu acestea;

PROBELE DE CONCURS

REFERE T DE SPECIALITATE - RELAŢII CU PUBLICUL

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

creati vitate;

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 5 august 2019 ora 16:00.

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

ofic ială www.migl.ro sau la telefon: 0236.412.408.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

5 august 2019 ora 16:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;

7 august 2019 ora Il :00 - selecţia dosarelor;
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8 august 2019 ora 14:00 - termen depunere contestaţii la selecţia dosarelor;

9 august 2019 ora 14:00 - afişare rezultate contestaţii la selecţia dosarelor;

12 august 2019 ora 10:00 - proba scrisă;

12 august 2019 ora 16:00 - afişare rezultate proba scrisă;

13 august 20 19 ora 16:00 - termen limită depunere contestaţii pentru proba scrisă ;

14 august 2019 ora 9:00 - afişare rezultate contestaţii proba scrisă;

14 august 2019 ora 10:00 - proba interviu;

14 august 2019 ora 14:00 - afişare rezultate proba interviu;

16 august 2019 ora 14:00 - termen limită depunere contestaţii pentru proba interviu ;

19 august 2019 ora 14: 00 - afişare rezultate contestaţii proba interviu;

19 august 2019 ora 16:00 - afişare rezultate finale;

BIBLIOGRAFIE CONCURS

REFERE T DE SPECIALITATE - RELAŢII CU PUBLICUL

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

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi

completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

4. Cristina Coman, Relaţii publice şi mass - media (ediţie revăzută şi adăugită);

5. Chiciudean Ion, David George - Managementul Comunicării în situaţii de criză;

6. ewsom O'. - Totul despre relaţiile publice ;

7. Dumitru Iacob, Diana Maria Cismaru - Comunicare organizaţională

8. Mihaela Nicola, Dan Petru - Publicitate şi reclamă;

TEMATICĂ

1. Cunoştinţe de operare, programe pe calculator, Microsoft Office 7/8, 2007/2010/2013 ;

2. Culegere şi tehnici de tehnoredactare şi machetare;

3. Comunicare prin intermediul reţelelor sociale;

4. Tehnici de relaţii publice utilizate în activitatea de comunicare instituţională

(comunicatul de presă, precizarea, dreptul la replică)

5. Dosarul de presă
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6. Instrumente de bază ale informării publice - briefing-ul, declaraţia de presă, conferinţa

de presă, interviul ;

7. Gestionarea crizelor mediatice.
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