ANUNŢ

Muzeul Judeţean Buzău organizează în zilele de 24.09.2019 și 30.09.2019 la sediul din Aleea
Castanilor, nr. 1, concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de desenatorstudii medii, debutant.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 16 septembrie 2019 (inclusiv)
între orele 800-1630 la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău - tel. 0238.710561,
persoană de contact Tănase Simona.
Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1, după cum
urmează:






- selecţia dosarelor:
17.09.2019;
- proba practică:
24.09.2019, ora 10ºº;
- proba interviu:
30.09.2019, ora 10ºº;
Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean Buzău din Aleea
Castanilor, nr. 1, în data de 18.09.2019.
Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică și interviu, după caz,
candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și
a interviului.
Rezultatele contestațiilor se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestațiilor.

I. Acte necesare la depunerea dosarului:
a) cerere de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie raspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a
depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de
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a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
II. Condiţii generale necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs :
- Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Capacitatea deplină de exerciţiu;
O stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- Îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
- Lipsa condamnării definitive pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;

III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de desenator-studii medii,

debutant :

-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;

IV. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de desenator-studii medii, debutant:

-

Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu completările și modificările
ulterioare;
Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil, cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările
și modificările ulterioare;
HG nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare
a bunurilor culturale mobile clasate, cu completările și modificările ulterioare;
Nicolescu Valeriu, Gaiță Marilena, 60 de ani de activitate muzeală la Buzău, Mousaios 4,
partea a II-a, 1994, p. 327-346.
Muzeul Județean Buzău. Istoric și colecții – Ghid de prezentare
Site-ul oficial al Muzeului Județean Buzău - https://www.muzeubuzau.ro/

MANAGER,
Costache-Bolocan Daniel

2

