ANUNŢ
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău str. Aleea Parcului, nr. 9,
organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de
execuţie, vacante, din cadrul subunităţii Observatorul Astronomic „Victor Anestin”.

1. Denumirea posturilor vacante:
–
–
–
–

muzeograf gradul I – nivelul studiilor superioare de lungă durată – 1 post,
muzeograf gradul II – nivelul studiilor superioare de lungă durată – 2 posturi;
inspector de specialitate gradul I – nivelul studiilor superioare de lungă durată – 1 post;
îngrijitor – studii generale – 1 post.

2. Condiţii generale pentru participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat(ă) 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 a unor 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.

3. Condiţii specifice de participare la concurs:
a) muzeograf gradul I – nivelul studiilor superioare de lungă durată – 1 post
• Studii superioare de lungă durată, de specialitate (matematică, fizică, geografie) sau
asimilate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Cunoştinţe operare PC - nivel avansat;
• Vechime în specialitatea studiilor - 3 ani;
b) muzeograf gradul II – nivelul studiilor superioare de lungă durată – 2 posturi
• Studii superioare de lungă durată, de specialitate (matematică, fizică, geografie) sau
asimilate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Cunoştinţe operare PC (nivel mediu);
c) inspector de specialitate gradul I – nivelul studiilor superioare de lungă durată – 1 post
• Studii superioare de lungă durată, în domeniul informaticii, electronicii, automatizării şi
calculatoarelor sau asimilate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Cunoştinţe operare PC avansate de calculatoare personale – caracteristici, periferice,
diagnosticare defecte, instalare, administrare reţele;
d) îngrijitor – studii generale – 1 post
• Certificat absolvire şcoală generală

4. Probele stabilite pentru concurs:

- selectarea dosarelor de înscriere,
- pentru posturile cu nivelul studiilor superioare de lungă durată: proba scrisă şi interviu
- pentru posturile cu nivelul studiilor generale: probă practică şi interviu

5. Desfăşurarea concursului:
Concursul se organizează la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”
din Bacău, str. Aleea Parcului, nr. 9, conform calendarului următor:
• 11 februarie 2016, până la ora 1500 – depunerea dosarelor de concurs
• 12 februarie 2016 – rezultatul selectării dosarelor de înscriere
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• 22 februarie 2016, ora 1000 – proba scrisă
• 23 februarie 2016 – rezultatul la proba scrisă
• 23 februarie 2016, ora 1000 – proba practică
• 24 februarie 2016 – rezultatul la proba practică
• interviul se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/proba practică
• maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei – rezultatul la interviu
- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/proba practică şi
interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi
a probei practice, precum şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se
organizează concursul. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului.
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

6. Dosarul de concurs:
- se depune la sediul instituţiei, până la data stabilită
- pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 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 unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate, va conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute de la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.

7. Notarea probelor:
Fiecare probă a concursului va fi notată cu un punctaj între 0 – 100 puncte.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 de puncte.
Pentru fiecare post se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare
punctaj, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate
candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă/proba practică.

8. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
a) MUZEOGRAF gradul I – 1 post
Acte normative specifice instituţiei:
1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicata;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
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3. Legea nr.182/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea
patrimoniului cultural mobil, cap. I;
Lucrări de specialitate :
• Radu Florescu – BAZELE MUZEOLOGIEI – Editura Universităţii Independente „Dimitrie
Cantemir” Bucureşti 1993, Partea I cap. 2, Partea II cap. 1 şi cap. 4;
• V. Ureche – „UNIVERSUL” vol. I - ASTRONOMIE – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982,
Cap. I - punctele 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6, Cap. 2, Cap. 5, Cap. 6, Cap. 9;
• V. Cojocariu, N. Barabaş şi V. Mitocariu – Pedagogie muzeală – Partea I: A punctele 1), 2)
şi B punctul 3)

1.
2.
3.

•
•

b) MUZEOGRAF gradul II – 2 posturi
Acte normative specifice instituţiei:
Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicata;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
Legea nr. 182/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
protejarea patrimoniului cultural mobil, cap. I;
Lucrări de specialitate :
Radu Florescu – BAZELE MUZEOLOGIEI – Editura Universităţii Independente „Dimitrie
Cantemir” Bucureşti 1993, Partea I cap. 2, Partea II cap. 1;
V. Ureche – „UNIVERSUL” vol. I - ASTRONOMIE – Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982,
Cap. I - punctele 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6, Cap. 5, Cap. 6, Cap. 9;

c) INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul I – 1 post
Acte normative specifice instituţiei:
1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicata;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
3. Legea nr. 182/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
protejarea patrimoniului cultural mobil;
Lucrări de specialitate :
• Sisteme de operare (Windows): instalare, administrare, utilizare;
• Programe office;
• Internet, intranet.
d) ÎNGRIJITOR – studii generale
Acte normative specifice instituţiei:
1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicata;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
Relaţii suplimentare la telefon 0234- 512006/514244.

Data: 26.01.2016
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