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Nr. 1540 /20.06.2022

ANUNŢ
Complexul Muzeal Bistriţa–Năsăud, cu sediul în Bistriţa str. General
Grigore Bălan nr. 19, tel. 0263 211063, 0263 230046, organizează în perioada
12.07.2022 – 15.07.2022, la sediul instituției, concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de execuție:
Îngrijitor M/G – la Muzeul Bistrița – 1 post
Dosarul de concurs v-a conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Complexului Muzeal
Bistriţia-Năsăud;
b) originalul + copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) originalul + 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 autoritatea sau 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) extras din REVISAL de la ultimul sau actualul angajator, după caz, semnat,
înregistrat și ștampilat;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează; 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.

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;
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
h) curriculum vitae
Condiții generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art.3 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
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 eliberatã 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 condamnată 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.
Dosarele de concurs se depun în perioada 21.06.2022 – 04.07.2022
în intervalul orar 10,00 – 14.00 la sediul instituției.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de execuție se va
desfășura în 3 etape succesive după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere,
2. Probă scrisă, se va desfăşura în data de 12.07.2022 la ora 10,00
3. Proba Interviu se va desfășura în data de 15.07.2022 ora 10,00

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Etapele concursului

Dată și oră de desfășurare

Afișarea anunțului concursului

06.06.2022

Depunerea dosarelor

21.06.2022 - 04.07.2022, între orele
10,00 – 14,00
05.07.2022 – 06.07.2022

1.Selecția dosarelor
participanților la concurs
Afișare rezultat selecție dosare,
cu mențiunea ”admis” sau
”respins”
Depunere contestații – selecție
dosare

06.07.2022, ora 10.00

Afișare rezultat contestații
selecție dosare

07.07.2022, ora 14,00

2.Susținerea probei scrise

12.07.2022, orele 10.00

06.07.2022, ora 10.00 – 07.07.2022,
ora 10.00

Afișarea rezultatelor probei scrise 12.07.2022, ora 16.00
Depunere contestații – probei
scrise

13.07.2022, ora 08.00 – 14.07.2022,
ora 08.00

Afișare rezultate contestații –
probei scrise

14.07.2022, ora 14.00

3.Susținerea interviului

15.07.2022, orele 10.00

Afișarea rezultatelor interviului

15.07.2022, ora 14.00

Depunere contestații – interviu

18.07.2022, ora 14.00 – 19.07.2022,
ora 14.00
19.07.2022, ora 16.00

Afișare rezultate contestații –
proba interviu
Afișarea rezultatelor finale ale
concursului

20.07.2022, ora 12.00

Condiții specifice postului de Îngrijitor M/G – la Muzeul Bistrița - 1
post
• Studii medii sau generale ;
• vechime în muncă necesară ocupării postului – minim 3 ani;
BIBLIOGRAFIA pentru postul de Îngrijitor M;G I:

• Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art.50.
• Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile
publice.
1. Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul III, Cap.I, Cap.III, Cap.V;

Probele de concurs se vor desfășura la sediul instituției – Bistrița,
str.General Grigore Bălan nr.19, conform calendarului de desfășurare a
concursului, anunțat.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiilor de concurs şi
de soluţionare a contestaţiilor - inspector resurse umane, la sediul Complexului
Muzeal Bistriţa–Năsăud din str. General Grigore Bălan nr. 19., biroul contabilitate
telefon 0263 211063.
Manager,
Gavrilaş George Alexandru

