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ANUNT PRTYIND
CONCURST]L PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

ADMII\IISTRATOR, CU STI]DTI MEDTI
LAItrIJZE;I]L DE ARTA CRAIOVA

Muzeul de ArtI Craiova orgarizeaz.lconcurs pentru ocuparea postului de administrator,

cu studii medii, treapta 1, concurs care va fi organizatin data de 29.07.2022, ora l0 - proba

scrise qi 04.0g.2022, oru l0 - proba interviu, la sediul Muzeului de Artii Craiova, St. Calea

Unidi m. 15, Palatul Jean Mihail.

CONDITII DE PARTICIPARE

pentru ocuparea postului de administrator, cu studii medii, candidatul trebuie s6

indeplineasc[ cumulativ urmdtoarele criterii generale 9i specifice:

- are cetiitenia romdn6, cetiitenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor

state apartinand Spatiului Economic European gi domiciliul in Romdnia

- cruroagte limba romAntr, scris 9i vorbit

- are v6rsta miniml reglementatii de prevederile legale

- are capacitate deplinl de exercifiu

- are o s6n6tate corespunz5toare postului pentru care candideazl, atestatlpebaza

adeverinlei medicale eliberatii de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

- nu a fost condamnat definitiv pentru sivdrqirea unei infractiuni contra umanitIliii,

conta statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturI cu serviciul, care

impiedic6 inf6ptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unor infracliuni

s6v6rgite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia

situatiei tn care a intervenit reabilitarea

- are studii medii si vechime in murca minim 5 ani

Concursul va consta ln proba scrisii gi proba interviu, sustinute in fata comisiei de examinare'

Proba sorisd va ouprinde subiecte din bibliografia indicatli, timp de redactare maxim 2 orc'

Candidafii trebuie s6 obfina la fiecare dintre probe (proba scris6 9i interviu) cel putin 50 de

puncte, dintr-un punctaj maxim de 100 de puncte'
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Pentru inscrirea la concus se va tntocmi dosarul de concus ce trebuie sil cuprindl

obligatoriu urm6toarele :

1. Cerere de inscriere la concurs adresat[ conducitorului instituliei.

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestil identitatea" potrivit legii.

3. Copie dupi documentele care atestd nivelul studiilor gi ale altor acte privitoare la

specializlri, copiile documentelor care atest[ indeplinirea conditiilor specifice.

4. Copie a carnetului de munci conforml cu originalul sau, dup6 caz, o adeverint5 care sI

ateste vechimea in muncl ( dace este cazul).

5. Cazierjudiciar sau declarafie pe propria rlspundere ctr nu are antecedente penale ( cu

obligafia de a completa dosanrl de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai

tArzi:upini la data desfii.gurtrrii primei probe a concursului).

6. Adeverinttr medicaltr care s[ ateste starea de sfuiltate, eliberatli cu cel mult 6 luni inainte

de concurs.

7. Cuniculumvita€

Concursul va avea urmItorul program de desf?igurare:

- 07.07.2022 - afigarea anunlului cu datele concusului la sediul Muzeului de Artl
Craiovq Calea Unirii nr.l5 qi pe site-ul institufiei.

- 08.072022 - 21.07.2022, orele 10:00 - 14:00 - perioada de depunere a dosarelor la

sediul Muzeului de ArtE Craiova, Calea Unfuii nr.l5, Compartimenhrl Administrativ,

Financiar-Contabil, Salarizare, Resurse Umane, Achizilii Publice; persoane de contact:

Iulia Chitu, Mihaela Stircu

- 22.07.2022 - seleclia dosarelor la sediul Muzeului de Artii Craiova.

- 25.07.2022 - afisarea rezultatelor privitoare la seleclia dosarelor la sediul Muzeului de

ArtE Craiova gi pe site-ul instituliei.

- 26.07 .2022 -orele 9:00 - 15:00, depunerea contestafiilor privitoare la selecfia dosarelor

la sediul Muzeului de ArtE Craiova.

- 27.07.2022 - solufionarea qi afigarea rezultatelor privitoare [a contestafiile la selecfia

dosarelor la sediul Muzeului de Artii Craiova qi pe site-ul institufiei.

- 29.07.2022, ora 10:00 - proba scristr, la sediul Muzeului de Artii Craiova .

- 01.08.2 022 -afiparea rezultatelor la proba scris6, la sediul Muzeului de Artii Craiova

qi pe site-ul instituliei.
- O23S2OZZ -orele 9:00 - 15:00, depunerea contestatiilor privitoare la proba scrisd la

sediul Muzeului de Artil Craiova.

- 03.0g.2022 - solufionarea qi afiqarea renitatelor contestafiilor privitoare la proba

scrisl,la sediul Mtrzeului de ArtI Craiova qi pe site-ul instituliei.

- 04.08.2022, oru l0 - proba interviu la sediut Mtzeului de Arti Craiova.

- 05.08.2 022 - afiqarcareanltatelor la proba interviu, la sediut Muzeului de Arti Craiova

qi pe site-ul instituliei.

- 03.08.2 022 - oreleg:00 - l5:00, depunerea contestafiilor privitoare la proba interviu la

sediul Muzeului de ArtI Craiova.

- 09.08.2022 solulionarea, afigarearezultatelor contestaliilorprivitoare laprobainterviu,

la sediul Muzeului de Artii craiova qi pe site-ul instituliei.

- 10.08.2 022 - afiSuea rezultatelor finale la sediul Muzeului de Arti Craiova qi pe site-ul

instituliei.



Bibliografie:

l.Legea nr.3Lll2OOS,Legea muzeelor si a colectiilor publice;

2. Ordinul M.F.P. nr.286Ll2O09 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 5i efectuarea

inventarierii elementelor de naturi activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii.

3. LEGEA nr.221L969, modificati gicompletati prin Legea 541L994, privind angajarea gestionarilor,

constituirea de garanlii gi rispunderea tn legituri cu gestionarea bunurilor agentilor economici,

autoritdtilor sau institutiilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

4. LEGEA nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificlrile 9i completirile ulterioare;

5. Ordinul M.F.P. nr.2634l2ot5 privind documentele financiar-contabile, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare;

5. Hota ra rea .nr.2230 I L969 privind gestio na rea bu n u rilor materia Ie;

7. Hotdr6rea Guvernului nr.276l2OL3 privind stabilirea valoriide intrare a mUloacelorfixe;

8. Legea nr.3tgl2etrl6 Legea securit5lii gi sdndtS$iin muncd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

9. Hotdrdrea Guvernului nr.L425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii securitSlii 9i sinitdliiin muncd nr.3t9l2OO6;

10. Legea nr.3O712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;

11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ti protectia persoanelor, cu

modificirile gi completirile ulterioare;

12. OUG 74|1OLB privind colectarea selectivd a deseurilor



Tematica concursului pentru ocuparea postului de

administrator de patrimoniu

1. Organizarea gi functionarea muzeelor si colectiilor publice, rdspunderea disciplinari a

personalului;

2. Norme privind organizarea 5i efectuarea inventarierii;

3. Atribuliile principale ale gestionarului, condilii privind angajarea gestionarilor, rdspunderea penali

gi civili a gestionarului;

4.Garantia in numerar(conf.Legii22 I L9691

5. Norme generale si specifice de tntocmire gi utilizare a documentelor financiar-contabile;

6. Elemente obtigatorii pe care trebuie sd le contini documentele financiar-contabile;

T.Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale;

g.Drepturi siobligatii in legatura cu primirea,pastrarea si eliberarea bunurilor materiale;

g.Stabilirea valorii de intrare a m'ljloacelor fixe;

10. Obligaliile angajatorilor, obligatiile lucritorilor privind securitatea 9i sindtatea in munci;

11. Comitetul de securitate gi sanState tn muncd(conf. codului Muncii);

12. Rispunderea patrimoniali (conf. Codului Muncii);

13. Dispozitii generale, obligalii privind apSrarea impotriva incendiilor;

L4. P azaobiectivelor, bun urilor, valorilor 9i protedia persoa nelor.

15. Colectarea selectivi a deseurilor.

Orice alte informatii legate de concurs pot fi oblinute la numlrul de telefon 0251-412342 sau la

sediul muzeului din Calea Unirii nr. 15.

Anunt afigat la data de 07 .07 .2022.

Managert

Emilian $tefiirfd


