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Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286120ll, scoate la concurs I post
vacant de personal contractual dupi cum urmeazd:
- 1 post pompier, studii medii, pe duratl nedeterminatd, cu norm[ intreagi, func{ie de
execufie din cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta a Muzeului Olteniei Craiova;
Concursul va avea urmdtorul program de desfdgurare :

- 17 Decembrie 2019, afigarea Anunfului cu datele concursului la sediul Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Popa $apcd nr.8 gi publicarea anunfului privind concursul in Monitorul Oficial al
Rom0niei partea a III-a, Cotidianul Cuvdntul Libertdlii qi pe pagina de internet

- 17 Decembrie 2019 - 06 Ianuar ie2l2l,perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere
Istorie a Muzeului olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.l4, la secretariat;
- 07 Ianuarie 2020, selec{ia dosarelor de inscriere gi afigarea rezultatelor in urma finalizdrii
selecfiei dosarelor pe baza indeplinirii condiliilor de participare;
- 14 Ianuarie 2020, incepdnd cu ora 10.00, probi scrisi la sediul Extindere Istorie al
Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 17 Ianuarie 2020, incepdnd cu ora 10.00, probl interviu la sediul Extindere Istorie al
Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
A.CondiJiile de inscriere gi participare la concurs, precum gi documentele dosarelor de inscriere
sunt urmdtoarele :

Condifii generale de inscriere pentru participare la concurs ale candidafiilor :

a) cetdfenia romdnd, ceti{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfin6nd Spafiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) v6rsta minim[ reglementatl de prevederile legale;
d) capacitate deplind de exerci{iu;
e) stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,, atestatd, pe baza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitIlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condi{iile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinfelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sivdrgirea unei infracfiuni contra umanitifii, contra
statului ori contra autoritiJii, de serviciu sau in leg[turi cu serviciul, care impiedica infrptuirea
justifiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infrac{iuni sdv6rgite cu intenlie, care ar



face-o incompatibild cu exercitarea func{iei, cu exceplia situaliei
reabilitarea.

in care a intervenit

condifiile specifice pentru inscrierea la concurs sunt urmitoarele :
l. Studii medii liceale absolvite cu diploma de Bacalaureat.

Documentele dosarului de inscriere:
Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conJine, in
mod obligatoriu, urmdtoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresat[ conducdtorului autoritdlii sau institufiei publice
organizatoare1.
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii,
dupd,caz;
c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea
unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atest[ indeplinirea condiliilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institufia publicd;
d) carnetul de muncd sau, dupl caz, adeverinJele care atestd vechimea in muncd, in meserie
gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale care
s[-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
f) adeverinli medicald valabili care sd ateste cd este apt de munci, eliberatd de medicul

de familie sau de unit{ile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) recomandare de la ultimul loc de muncd. dac6 este cazul.

Important:
'Adeverifa care atest[ starea de sindtate conline in clar, num[rul, data, numele emitentului gi
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul sanetntii.
' In cazul documentului prev[zut la lit.e), candidatul declarat admis la selec{ia dosarelor, care
a depus la inscriere o declarafie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente penale, are
obligafia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziupdnd,
la data desfrgurdrii primei probe a concursului, sub sancfiunea neemiterii actului administrativ
de numire.

' Actele prev[zute la lit. b)-d) vor fi prezentate gi in original in vederea verific[rii conformitalii
copiilor cu acestea.
Dosarele pot fi depuse pAni ladatade 06Ianuarie, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei
din Str.Madona Dudu nr.74, Craiova, Jud.Dolj.
Formularul de inscriere se pune la dispozilia candidafilor prin secretariatul Muzeului Olteniei
din Str.Madona Dudu nr.l4, Craiova, Jud.Dolj.
Termene:
Termenele in care se pot depune gi in care se afiseazi rezultatele contestafiilor:
' cel mult o zi lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului selecfiei dosarelor, respectiv de la data
afiEirii rezultatului probei scrise a interviului.
Termenele in care se afiqeaz[ rezultatele finale:
' in maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevdzut la art.32 alin. (2) pentru
ultima probd, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286l20ll privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz6tor
funcfiilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plItit din fonduri publice.



Candidafii sunt rugali str acorde atenfie dispozi(iilor legale privind actele ce trebuie
depuse la dosarul de inscriere, atdt sub aspectul confinutului, care atesti indeplinirea
condi{iilor legale, cflt qi al formei cerute actului(original/copie legalizatd,lcopie, duptr caz).
De asemenea, candidafii urmeazi si depuni actele in dosarul de inscriere in ordinea
expusi in prezentul anun{.
Date contact/informafii suplimentare: Informalii suplimentare se pot ob{ine la telefon
0251417756 sau prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com

B. Concursul constd in suslinerea urmdtoarelor probe :

1. Probi scrisi, lucrare scrisl cu 2 subiecte din bibliografia gi tematica de mai jos, timp de
redactare 2 ore, barem de corectare minim 50 - maxim 100 de puncte pentru fiecare subiect;

2. Interviu. care se deslziqoarl conform planului de interviu, realizat pe baza criteriilor de
evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

- abilititi gi cunogtiinle impuse de funcfie ;- capacitateade analizi gi sintezi;
- motivafia candidatului ;

- comportamentul in situa{iile de crizd,;
- iniliativl gi creativitate.
Barem de evaluare minim 50 - maxim 100 de puncte.

C.TematicI qi bibliografie:

1. Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor.
2. Ordinul MAI nr. 75/20!9 pentru aprobarea Criteriilor de performan!5 privind constituirea,
incadrarea gi dotarea serviciilor private pentru situalii de urgenld.
3. Ordinul MAI nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desf5Surare 5i finalizare a activitSlii de prevenire a situaliilor de urgen!5 prestate de
serviciile voluntare gi private pentru situalii de urgen!6.
4. HG nr' 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea,
condiliile de acordare 5i folosire a uniformei, echipamentului de proteclie gi insemnelor distinctive
ale personalului serviciilor pentru situagii de urgen!6 voluntare/private.
5. OrdinulMAl nr.236 din 2 octombrie20L2 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea gi

desfS5urarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare 5i private pentru situalii de urgen!6.
6. Legea nr.3t1'/o8.07.2003 (republicatd) a muzeelor gi a colecliilor publice.
7. Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduit6 a personalului contractual din autoritdlile 5i
institutiile publice.

Afisat azi 17.l2.20I9la sediul Muzeului Olteniei.

Manager,
Dr. Florin Ridiche

Sef Birou Resurse Umane.
Ec. Sanda N


