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Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286120ll, scoate la concurs I post
vacant de personal contractual dupd cum urmeazd,..
- I post Muzeograf, debutant, studii superioare, pe duratd nedeterminatd, cu normd
intreagd, funcfie de execufie din cadrul Secliei Arheoiogie qi Istorie a Muzeului Olteniei
Craiova;
Concursul va aveaurmdtorul program de desldqurare :

- ll Ianuarie202l, afiEarea Anuntului cu datele concursului la sediul Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Popa $apcd nr.8 qi publicarea anunlului privind concursul in Monitorul Oficial al
Romdniei partea a III-a, Cotidianul Cuv6ntul Libertafii gi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.
- 1l Ianuarie 2021- 28 Ianuarie 2021, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere
Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr-74,1a secretariat;
- 29 lanuarie 2021, selec{ia dosarelor de inscriere qi afigarea rezultatelor in urma finalizdrii
selecliei dosarelor pe bazaindeplinirii condiliilor de participare;
- 2 Februarie202l, incepdnd cu ora 10.00, probi scrisl la sediul Extindere Istorie al
Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.l4;
- 5 Februatie 2021, incep6nd cu ora 10.00, probl interviu la sediul Extindere Istorie al
Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.l4;
A.Conditiile de inscriere qi participare la concurs, precum Ei documentele dosarelor de inscriere
sunt urmltoarele :

Condi{ii generale de inscriere pentru participare la concurs ale candida{iilor :

a) cet[[enia romdnS, cetd]enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfinand Spa{iului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoaqte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) vArsta minimd reglementatl de prevederile legale;
d) capacitate deplin[ de exercifiu;
e) stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd., atestatd pe baza
adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
f) indeplineqte condiliile de studii qi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinJelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrqirea unei infrac{iuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritetii, de serviciu sau in leg6tur[ cu serviciul, care impiedicd infrptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracfiuni slvdrgite cu inten(ie, care ar
face-o incompatibil[ cu exercitarea f-uncfiei, cu excepfia situaliei ?n care a intervenit
reabilitarea.



condifiile specifice pentru inscrierea la concurs sunt urmrtoarele :

1. studii superioare finalizate cu diplomd de licenld, in domeniul lstorie

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

a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autorit[fii sau instituliei publice
otganizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,
dupd, caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea
unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institufia publicd;
d) carnetul de muncd sau, dupf, caz, adeverinfele care atestl vechimea in munc4 in meserie
qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declara[ie pe propria rf,spundere cd nu are antecedente penale care
s5-l facd incompatibil cu func{ia pentru care candideaz[;
f; adeverinfl medicalS valabilS care sd ateste cd este apt de muncd, eliberatd de medicul

de familie sau de unit5lile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae:
h) recomandare de la ultimul loc de muncd. daci este 

'cazul.

Important:

' Adeverita care atest[ starea de sf,ndtate conline in clar, numf,rul, data, numele emitentului qi
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul sanatalii.
' in cazul documentului prevbzut la lit.e), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care
a depus la inscriere o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente penale, are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalulcazierului judiciar, cel mai tdrziupdnd,
la data desfbgurdrii primei probe a concursului, sub sancliunea neemiterii actului administrativ
de numire.

' Actele prev[zute la lit. b)-d) vor fi prezentate Ei in original in vederea verific[rii conformitAlii
copiilor cu acestea.
Dosarele pot fi depuse pAnd la data2S lanuarie 2021, ora 16.00, la secretariatul Muzeului
Olteniei din Str.Madona Dudu nr.14, Craiova, Jud.Dolj.
Termene:
Termenele in care se pot depune si in care se afiseazi rezultatele contestatiilor:
'cel mult o zi lucrdtoare de la data afiE[rii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de la data
afiqdrii rezultatului probei scrise a interviului.
Termenele in care se afi;eazl rezultatele finale:
. in maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prev[zut la art.32 alin. (2) pentru
ultima probd, din Regulamentul-cadru aprobat prin HG rc.28612011 privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcfiilor contractuale ;i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Candidafii sunt rugati sI acorde aten{ie dispozi{iilor legale privind actele ce trebuie
depuse la dosarul de inscriere, atit sub aspectul con(inutului, care atestl indeplinirea
condifiilor legale, cflt qi al formei cerute actului(originaUcopie legalrzatdlcopien dupi caz).
De asemenea, candidafii urmeazil sd depuni actele in dosarul de inscriere in ordinea
expusl in prezentul anun{.



Date contact/informafii suplimentare: Informafii suplimentare se pot obtine la telefon
0251417756 sau prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail:muzeulolteniei@yahoo.com

B. Concursul const6 in suslinerea urmdtoarelor probe :

1. Probi scrisi, lucrare scrisd cu 2 subiecte din bibliografia qi 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 desfdqoar[ conform planului de interviu , realizat pe baza criteriilor de
evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt :

- abilitaf qi cunoqtiinfe impuse de funcfie ;- capacitatea de artalizd, qi sintezi;
- motivafia candidatului ;

- comportamentul in situaliile de crizd,;
- iniliativd qi creativitate.
Barem de evaluare minim 50 - maxim 100 de puncte.

C.Tematicn qi bibliografie:

Tematici:

1. Muzeul ca ofertant de servicii culturale.
2. Valorificarea patrimoniului muzeal in cadrul comunitllii qtiin{ifice.
3. Evidenta patrimoniului muzeal.
4, Constituirea gi dezvoltarea patrimoniului muzeal.
5. Activitatea de valorificare cultural-educativd a patrimoniului muzeal.
6. Arheologia epocii metalelor in Oltenia (Epoca Bronzului qi Epoca Fierului).

Bibliografie:

l. Nicolescu Corina, Muzeologie generald,Bucureqti, 1979.

2. Opriq loan, Managementul muzeal, Editura Cetatea de Scaun, T6rgoviqte,2009.
3 . Aurel Moldoveant, Conservarea preventivd a bunurilor culturale, Tdrgovigte ,2071.
4. Opriq loan, Transmuseogrophia, Bucureqti, 2000.

5. Legea nr. 18212000 privind protejarea patrimoniului cultural nalional mobil,
republicat6.

6. Legea nr. 31 112003 a muzeelor qi colec{iilor publice, republicatS.

7 . OMC nr.203512000 al aprob6rii normelor metodologice privind eviden{a, gestiunea qi

inventarierea bunurilor culturale, modifi catd prin OMCC nr. 2258 12006.

8. M. Petrescu-DAmbovila, A. Vulpe (coordonatori), Istoria romdnilor. L MoStenirea
timpurilor tndepdrtate, Bucuregti 2010, edilia aII-a,revdzutd qi adiugitS.

9. Gheorghe Calotoiu, Prima epocd a.fierului in nordul Olteniei, T0rgu-Jiu 2002.
10. Gabriel Crdciunescu, Cultura Verbicioara tn jumdtatea vesticd a Olteniei, Craiova

2004.

11. SimonaLazdr, SJarSitul Epocii Bronzului
Romdniei, Craiova 201 I .

Afisat azi 11.01.2021 la sediul Muzeului

Si tnceputul Epocii Fierului in sud-vestul

iOlteniei.
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