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ANUNT PRIVIND
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE
$EF SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA, GRAD

II,

CU STUDII SUPERIoARE, LAMUZEUL DE anTA CRAIovA

Muzeul de Artd Craiova organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de
;ef
Serviciu Privat pentru Situalii de Urgen!6, studii superioare. grad II, pe durat[ nedeterminatd,
cu normd intreagd, funclie de conducere, concurs care va fi organizat in data de 27 februarie
2017, ora 10.00, la sediul Muzeului de Arta Craiova din Calea Unirii nr. 15, palatul Jean
Mihail.

CONDITII DE PARTICIPARE
Pentru ocuparea postului de Eef serviciu, gracl II, funclie de conducere din cadrul
Serviciului Privat pentru Situalii de Urgenl6, fiecare candidat trebuie s[ indeplineasc6
cumulativ urmdtoarele criterii generale gi specifice:

-

are cetIlenia romdn6, cet[{enie a altor state membre a]e Uniunii Europene sau a altor
state apa(in6nd Spatiului Economic European gi domiciliul in Romdnia
cunoa$te limba romdnd, scris gi vorbit
are vdrsta minima reglementata de prevederile legale
are capacitate deplind de exerciliu
are o sdn6tate corespunz[toare postului pentru care candideazd, atestatd,pebaza
adeverinlei medicale eliberatd de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate

-

-

nu a fost condamnat definitiv pentru sav6rgirea unei infracfiuni contra umanitAliii,
contra statului ori contra autoritAtii, de serviciu sau in legdtura cu serviciul, care

impiedica infEptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unor infracliuni
sdvdrgite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcliei, cu exceptia
situaliei in care a intervenit reabilitarea
are studii superioare absolvite cu diploml de licenl[
vechime in muncd minim 5 ani
atestat : cadru tehnic cu atribulii in domeniul prevenirii gi stingerii incendiilor
abilitAli, calitAli Ei aptitudini necesare: abilitAli de comunicare, lucru in echipa,
disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite condilii;
s[ dea dovadd de seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotf,rdre, adaptabilitate,
autocontrol
sd asigure organizarea gi desft;urarea activitf,lilor de prevenire qi intervenfie in situalii
de urgen!6 potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucliunilor qi ordinelor in
vigoare
sd contribuie la buna desfEEurare a activitAtilor specifice din institulie

Concursul va consta intr-o proba scrisa qi o probd interviu, sustinute in fa[a comisiei de
examinare. Proba scrisl va cuprinde subiecte din bibliografia indicatd, timp de redactare
maxim 2 ore. Candidalii trebuie sd oblind la fiecare dintre probe (proba scrisa Ei proba
interviu) cel pulin 50 de puncte, dintr-un punctaj maxim de 100 de puncte.
Pentru inscrirea la concurs se va intocmi dosarul de concurs ce trebuie sa cuprinda
obli gatori u urmdtoarele :

l.
2.
3.

Cerere de inscriere la concurs adresat[ conducdtorului institu]iei.
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii.
Copie dupi documentele care atestS nivelul studiilor gi ale altor acte privitoare la

4.

specializ[ri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice.
Copie a carnetului de munca conformd cu originalul sau, dupd, caz, o adeverin{i care
sd ateste vechimea in muncd ( dacd este cazul).

5.

Cazier

6.

tdrziu pdna la data des{Equrdrii primei probe a concursului).
Adeverintd medicald care sd ateste starea de sdndtate, eliberatd cu cel mult
inainte de concurs.

judiciar sau declaratie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale ( cu
obligafia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai

6 luni

7.

Curriculum Vitae
inscrisurile vor fi prezentate
acestora.

in original gi in copie, pentru

verificarea conformitalii

Concursul va avea urmdtorul program de desfigurare:

-

-

februarie20lT- afiqarea anun{ului cu datele concursului la sediul Muzeului de Arta
Craiova, Calea Unirii nr.15 qi publicarea anunlului privind concursul in Monitorul
Oficial al Romdniei partea a III-a, Cotidianul Cuvdntul Libertd\ii, posturi.gov.ro Ei pe
1

pagina de intemet a muzeului.
I februarie - 15 februarie 2017, orele 8:00- 16:00 - perioada de depunere a dosarelor la
sediul Muzeului de Artd Craiova, Calea Unirii nr.l5, Resurse umane, persoane de
contact: Iulia Chifu, Mihaela Stircu
16 februarie 2017 - seleclia dosarelor la sediul Muzeului de Artd Craiova, Calea Unirii
nr.1 5

-

17 februarie 2017- afiqarea rezultatelor privitoare la seleclia dosarelor la
Muzeului de ArtS Craiova. Calea Unirii nr.1 5

-

20 februarie 2017 - depunerea contestafiilor privitoare la seleclia dosarelor la sediul
Muzeului de Arta Craiova, Calea Unirii nr.15
2l februarie 2017- solulionarea Ei afiqarea rezultatelor privitoare la contestaliile la
seleclia dosarelor la sediul Muzeului de Artd Craiova, Calea Unirii nr.l5
27 februarie 2017, ora 10:00 - proba scris6 la sediul Muzeului de Artd Craiova, Calea
Unirii nr.15
28 februarie 2017 - afigarea rezultatelor la proba scrisd la sediul Muzeului de Artd
Craiova, Calea Unirii nr.15
I martie 2017 - depunerea contestaliilor privitoare la proba scrisd la sediul Muzeului
de Artd Craiova, Calea Unirii nr.15
2 martie 2017 - solulionarea Ei afiqarea rezultatelor contesta{iilor privitoare la proba
scrisd la sediul Muzeului de Arta Craiova, Calea Unirii nr.l5
3 martie 2017, ora 10 - proba interviu la sediul Muzeului de Art[ din Calea Unirii

-

sediul

nr. I 5;

-

Unirii nr.15;
privitoare
la proba interviu la sediul Muzeului
7 martie 2017 depunerea contestaliilor
de Art[ Craiova, Calea Unirii nr.15
8 martie 20ll solulionarea ;i afi;area rezultatelor contestaliilor privitoare la proba
interviu la sediul Muzeului de Artd Craiova, Calea Unirii nr.l5
9 martie20lT afigarea rezultatelor finale la sediul Muzeului de Arta Craiova, Calea
Unirii nr.15
6 martie 2017 - afiEarea rezultatelor la sediul Muzeului de Arta din Calea

Tematici qi Bibliografie:
1.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apdrarca impotriva incendiilor.

2. Ordinul MAI nr. 160 din 23 februarie2007 pentru aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, desfrqurare qi finalizare a activitalii de prevenire a situaliilor

de

urgen!6 prestate de serviciile voluntare gi private pentru situalii de urgenfd.

3. HG nr. 160 din 14 februarie

2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul,

descrierea, condiliile de acordare gi folosire a uniformei, echipamentului

de protecfie

qi

insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situalii de urgenla voluntare/private.
4. Ordinul MAI nr. 116012006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea gi
gestionarea situaliilor de urgenfd specifice riscului la cutremure gi/sau alunecdri de teren.
5. Ordinul 16312007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor.
6. Ordinul 2812009 pentru aprobarea Dispoziliilor generale de apdrare impotriva incendiilor la
obiectivele de cult.
Orice alte informalii legate de concurs pot fi oblinute la numdrul de telefon
0251.412342 sau la sediul muzeului din Calea Unirii nr. 15.

Anunt afigat la data de

Manager,
Emilian $tefa4A

I

februarie 2017.

