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Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 28612011, scoate la concurs I post vacant de
personal contractual dupd cum urmeazd:
- I post Supraveghetorn studii medii sau generale, pe duratd nedeterminatd, cu normd intreagd,
funclie de execufie din cadrul Secfiei Arheologie qi Istorie a Muzeului Olteniei Craiova;
Concursul va avea urmdtorul program de desfrgurare:
- 25 Ianuarie 2021, afigarea Anun(ului cu datele concursului la sediul Muzeului Olteniei Craiova, Str.
Popa $apcd nr. 8 qi publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Rom6miei partea a III-a, Cotidianul
Cuvdntul Libertd{ii qi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.
- 25 Ianuarie202l - 1l Februarie 2021, perioada de depunere a dosarelor la sediul Secliei Extindere
Seclia Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu w. 14,la secretariat;
- 12 Februarie202l, seleclia dosarelor de inscriere gi afiqarearezultatelor in urma finalizirii selecliei
dosarelor pe baza indeplinirii condif iilor de participare;
- 16 Februarie202l, incepdnd cu ora 10.00, probi scrisl la sediul Secliei Extindere Seclia IstorieArheologie a Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.74;
- 19 Februarie202l, incepdnd cu ora 10.00, probi interviu la sediul Secliei Extindere Seclia IstorieArheologie a Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.l4;
Descrierea postului

Atribufii/responsabilitif i

l,

Scopul general al postului
Gestionare corectd a expozi{iilor amenajate in spa{iul expozilional, a publica}iilor din magazia gi
standul secfiei de cltre gestionar-custode sal6 sau supraveghetor, supravegherea vizitatorilor, intretinerea
gi efectuarea cur[]eniei (cdnd este cazul).
2. Obiectivele postului. Cregterea calit[1ii serviciilor oferite publicului vizitator.
3. Descrierea sarcinilor / atribuliilor / activitdlilor postalui.
o Ocupd funclie sensibild, datd de Gestionarea patrimoniului cultural gi a mobilierului aflat in spaliul
expozilional Si Gestionarea qi valorificarea materialelor din magazia Secfiei Arheologie Istorie;
;i
o Expunerea qi valorificarea materialelor publicitare;
o Cunoa$terea exponatelor (bunuri culturale) qi a locului de amplasare al acestora in cadrul expozi{iilor
muzeului;

o Asigurarea integrit[fii gi

securitdlii mobilierului

qi exponatelor din spafiul expozi{ional

prin

supravegherea atent6 a vizitatorilor;

o Efectuarea

gi men{inerea ordinei gi curdfeniei in spafiul expozilional (in afara orelor de vizitare),
administrativ gi in depozitele de bunuri culturale;
o Participare la organizarea gi desftgurarea activitalilor specific muzeale (expozilii, sesiuni qi
simpozioane gtiinfifice), matinee etc.;
o Verificarea atentd a spafiului expozi{ional (exponate, mobilier, aparaturd);
o Supravegherea atentd gi discretd a vizitatorilor;
o Supravegherea permanentd a instalaliilor, in stare de funcfionare, in timpul programului de muncd;
o Verificarea condiliilor de microclimat;
o Verificarea perrnanentd a stdrii de conservare a pieselor muzeale din expoziliile amenajate ?n imobilul
secfiei gi comunicarea celor observate conservatorului gi qefului sectiei;
o Participare la inventarierea colec{iilor;
o Identificarea riscurilor care afecteazd atingerea obiectivelor muzeului qi comunicarea acestora
responsabilului cu riscurile din cadrul secfiei;

tn situalii deosebite, determinate de necesitatea asigurdrii bunei func{iondri a unit61ii, fiecare
salariat are obligatia de a participa - indiferent de func{ia sau postul pe care-l ocup5, la executarea
oricdror lucrari gi la luarea tuturor mdsurilor cerute de nevoile unititii, in vederea indeplinirii
obiectivelor propuse.

Condifiile de inscriere gi participare la concurs, precum qi documentele dosarelor de
inscriere sunt urmltoarele:
Condifii generale de inscriere pentru participare la concurs ale candidatilor:
a) cetdtenia rom6nS, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(inAnd
Spa{iului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
b) cunoaqte limba romdnd, scris gi vorbit;
c) vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) capacitate deplind de exerciliu;
e) stare de sdnitate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza adeverinfei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
f) indeplineqte condiliile de studii qi, dup[ caz, de vechime sau alte condi]ii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs;
g; rp u fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infracjiuni contra umanitAlii, contra statului ori
contra autorit6lii, de serviciu sau in legdtur[ cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justiliei, de fals ori a
unor fapte de corupfie sau a unei infracliuni sdvdrqite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu
exercitarea functiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condi(iile specifice pentru inscrierea la concurs sunt urmltoarele :
1. Studii medii liceale sau generale, absolvite cu diplomd;
2. Fdrd vechime in munc6;
Documentele dosarului de inscriere:
Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline, in mod
obligatoriu, urm[toarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritalii sau instituliei publice organizatoate;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri;
d) carnetul de muncd sau, dup[ caz, adeverin]ele care atest[ vechimea in munc6, in copie;
e) Cazier judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l fac[
incompatibil cu funclia pentru care candideazdt;
f) adeverinld medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzitoare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului, de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cf,tre unitalile sanitare
abilitate;
g) cuniculum vitae.

Important:
. Adeverinfa care atestl starea de sdndtate confine in clar, numlrul, data, numele emitentului ;i calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Slnitalii.
. in cazul documentului prevdzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a depus la
inscriere o declarafie pe proprie rispundere cI nu are antecedente penale, are obligalia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdna la data desfdqurdrii primei probe
a concursului.

. Actele prevdzute la lit. b)-d) vor fi
cu acestea.

prezentate qi

ll

in original in vederea verificdrii conformitalii copiilor

Februarie202l, ora 16.00, la secretariatul Muzeului Olteniei
Dosarele pot f,r depuse pdnd la data de
din Str. Madona Dudu w.14, Craiova, Jud.Dolj.
Formularul de inscriere se pune la dispozilia candidalilor prin secretariatul Muzeului Olteniei din Str.
Madona Dudu w.14, Craiova, Jud.Dolj.
Termene:
Termenele in care se pot depune ;i in care se aliseazi rezultatele contesta{iilor:
. cel mult o zi lucr[toare de la data afiq[rii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de la data afiqlrii
rezultatului probei scrise, Ei, a interviului'
Termenele in care se afiseazl rezultatele finale:

. in maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima prob6,
din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.28612011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit
din fonduri publice.

Candidafii sunt rugafi sI acorde aten{ie dispozifiilor legale privind actele ce trebuie depuse
la dosarul de inscriere, atit sub aspectul confinutului, care atesti indeplinirea condi(iilor legale,
cit qi al formei cerute actului (original/copie legalizatd,lcopie, dupl caz). De asemenea, candidafii
urmeazi si depuni actele in dosarul de inscriere in ordinea expusi in prezentul anun{.
Date contact/informa{ii suplimentare: Informalii suplimentare se pot obline la telefon 0251417756
sau prin transmiterea unui mesaj pe adresa de e-mail: muzeulolteniei@yahoo.com.

Art. 4: Concursul constd in susfinerea urmltoarelor probe :
1. Probi scrisl, lucrare scrisd cu 2 subiecte din bibliografia qi tematica

de mai jos, timp de redactare
2 ore, barem de calificare, la urmitoarea etapd a concursului, interviul, minim 50 - maxim 100 de puncte

pentru fiecare subiect;
2. Interviu, care se desfEEoard conform planului de interviu , realizat pe baza criteriilor de
evaluare:
1. abilit6fl qi cunoqtinle impuse de funclie ;
2. capacitatea de atalizd qi sintezi ;
3. motivalia candidatului ;
4. comportamentul in situaliile de crrzd;
5. iniliativd qi creativitate.
Barem de evaluare, pentru a fi declarat admis, minim 50 - maxim 100 de puncte.

Art.5: Bibliografia
Biblioerafie:

qi tematica:

1.

Nicolescu Corina, Muzeologie generald, Editura Didacticd gi PedagogicS, Bucureqtr,1979.
2. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivd a bunurilor culturale, edilia a IV-a, Tdrgoviqte, 2011.
3 . Opri; Ioan, Tr ans mu s e o gr aphi a, Bucureqti, 2000.
4. Legea3ll12003 - a muzeelor Ei colecfiilor, republicatd.
5. Legea 18212000 - a patrimoniului cultural nalional mobil, republicatd.
6. OMCC nr.203512000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenfa, gestiunea qi
inventarierea bunurilor culturale delinute de muzee, coleclii publice, case memoriale, centre de culturd 9i
alte unitdli de profil, modificat prin OMCC nr.225812006.

Tematici:
1. Evidenfa qi gestionarea

patrimoniului muzeal inclus in cadrul expoziliilor amenajate la sediul Secliei

Etnografie;
2. Oryanizarea expoziliilor din punctul de vedere al protecfiei patrimoniului implicat.
3. Conservarea preventivd a pieselor expuse.
4. indrumareavizitatorilor individuali qi a grupurilor de vdrstd mic[ in expoziliile sec]iei
5. Securitatea patrimoniului muzeal inclus in expoziliile permanente.
6. Legisla(ia specificd activitSlii muzeale.

Manager,
Dr. Florin Ridiche
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