Nr. 726/ 07.11.2013

ANUNŢ
În conformitate cu H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, Muzeul Judeţean Teleorman, situat în Alexandria, str.1848, nr.1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei
contractuale de execuţie îngrijitor.
I. Concursul pentru ocuparea postului vacant constă, în 3 etape succesive, după cum
urmează:
- a) selecţia dosarelor de înscriere - 21.11.2013
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului,
respectiv până la data de 20.11.2013, candidaţii depun dosarul de concurs.
În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, respectiv 22.11.2013, comisia de concurs va publica selecţia dosarelor pe baza
îndeplinirii condiţiilor de participare.
Depunerea contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor se va face în data de 25.11.2013
până la ora 1600, iar afişarea soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor sa va face în data de
26.11.2013 ora 1600.
- b) proba practică - 19.12.2013, ora 930.
Rezultatele probei practice se vor afişa la data de 19.12.2013, ora 1600, iar contestaţiile
cu privire la rezultatele probei practice se vor depune în ziua de 20.12.2013, până la ora 1600.
Afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei practice se va face în
ziua de 23.12.2013, ora 1600.
- c) interviul - 24.12.2013, ora 930.
Rezultatele interviului se vor afişa la data de 24.12.2013, ora 1600, iar contestaţiile cu
privire la rezultatele interviului se vor depune în ziua de 27.12.2013, până la ora 1600.
Rezultatul final al concursului se va afişa la data de 30.12.2013, ora 1600.

II. Condiţiile de participare la concurs sunt:
-

studii medii;

-

vechime minim 3 ani.

Cei interesaţi vor depune personal la Biroul Contabilitate al Muzeului Judeţean
Teleorman, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judeţean Teleorman;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copii ale certificatului de naştere a candidatului, certificatului de căsătorie, precum şi
după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi o adeverinţă eliberată pentru
perioada lucrată după 1 ianuarie 2011, care să ateste vechimea în muncă;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) 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;
h) recomandare de la ultimul loc de muncă;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calificarea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul 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.
Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele

de

înscriere

la

concurs

se

pot

depune

până

la

data

de

20 noiembrie 2013, ora 1600.
În ziua concursului, candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate.
Bibliografia de studiu pentru concurs este cea afişată atât alăturat cât şi pe site-ul
Muzeului Judeţean Teleorman www.muzeulteleorman.ro
Pentru eventuale relaţii suplimentare, solicitanţii se pot adresa la Biroul
Contabilitate din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman, telefon 0247314761.
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