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ANUNŢ
Muzeul Județean Olt cu sediul în localitatea Slatina, judeţul Olt, str. Ana Ipătescu, nr.1, organizează în
conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractual vacante de : arheolog IA, nivel studii S,
arheolog I, nivel studii S, desenator artistic I, nivel studii S în cadrul secției de Istorie și Artă Colecțiile de
Arheologie, Istorie și Artă Plastică Slatina și Piatra-Olt, magaziner I, nivel studii M, în cadrul biroului de
contabilitate, resurse umane, informatică și administrativ al Muzeului Judeţean Olt,
A.

DENUMIREA POSTULUI




arheolog IA, nivel studii S, în cadrul secţiei de Istorie şi Artă a Muzeului Judeţean Olt,
arheolog I, nivel studii S, în cadrul secţiei de Istorie şi Artă a Muzeului Judeţean Olt,



desenator artistic I, nivel studii S, în cadrul secţiei de Istorie şi Artă a Muzeului Judeţean Olt,



magaziner I, nivel studii M, în cadrul biroului de contabilitate, resurse umane, informatică și
administrativ al Muzeului Judeţean Olt,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

B. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
CONDIŢII GENERALE
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerin’elor
postului scos la concurs
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.
CONDIŢII SPECIFICE
 arheolog, grad profesional IA, nivel studii S:
- nivelul studiilor: studii universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul istoriei
specializarea arheologie sau master în domeniul istoriei, doctor în specialitate
- minim Arheolog Specialist înscris în Registrul Arheologilor din România,
- membru în colective de cercetare arheologică, cu minim zece rapoarte arheologice publicate
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 5 ani;
 arheolog, grad profesional I, nivel studii S:
- nivelul studiilor: studii universitare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul istoriei
specializarea arheologie sau master în domeniul istoriei, doctor în specialitate
- minim Arheolog Specialist înscris în Registrul Arheologilor din România,
- membru în colective de cercetare arheologică, cu minim zece rapoarte arheologice publicate
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 3 ani;

-

desenator artistic, grad profesional I, nivel studii S
nivelul studiilor: studii universitare, absolvite cu diplomă de licență
aptitudini de specialitate (desen tehnic, desen ornamental, design, grafică)
abilități, calități și aptitudini necesare: scris artistic , rapiditate de execuție, creativitate
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției (într-o instituție similară) - minimum
3 ani;


-

magaziner, treaptă profesională I, nivel studii M
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
curs de contabilitate
curs de operator calculator
cunoștințe temeinice de utilizare a aplicațiilor de gestiune a stocurilor de material consumabile,
obiecte de inventor și mijloace fixe ( GestStoc, MiFix)
cunostinte utilizare casă de marcat fiscal
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 3 ani;
C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Muzeului Județean Olt;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per salariat
din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. 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;
7. curriculum vitae.
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 În cazul documentului prevăzut la punctul (5), 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;
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în
vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.
D. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisă;
2. Interviul.
E. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării/publicării anunţului, la sediul Muzeului Județean Olt.
2. Selecţia dosarelor de înscriere
- 20.09.2021-21.09.2021
3. Data probei scrise
- 28.09.2021, ora – 10.00, la sediul Muzeului Județean Olt
4. Data probei de interviu
- maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise
F. BIBLIOGRAFIE ARHEOLOG I, IA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corina Nicolescu, Muzeologie Generală, Bucureşti, 1975. Radu Florescu, Bayele Muzeologiei,
Bucurteşti, 1988. Ioan Opriş, Transmuseographia, Bucureşti, 2000.
Management muzeal şi educaţie muzeală în România, Asociaţia Muzeelor din Olanda şi Reţeaua
Naţională Muzeelor din România, Amsterdam, 2010 (www.cimec.ro-pdf).
Ordin 2557/2010- din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Criteriilor de acordare a
avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministerului
culturii şi cultelor nr.2297/2006.
Legea nr.182/2000 privint protejarea patrimoniului cultural national mobil (republicată).
Hotărârea de Guvern nr.886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a abunurilor culturale
mobile.
Legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice nr.311/08.07.2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

7.
8.
9.
10.

11.
12.

OMCC nr.2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din
România
Ordonanța nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice
ca zone de interes național
Ordin nr.2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorităților pentru cercetarea
arheologică
Ordin nr.2371 din 6 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case
memorial, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii
nr.2035/2000.
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul III,IV,V
BIBLIOGRAFIE DESENATOR ARTISTIC I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice nr.311/08.07.2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Ordinul nr.2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și
inventarierea bunurilor cultural deținute de muzee, colecții publice, case memorial, centre de cultură și
alte unități de profil,
Legea nr.182/2000 privint protejarea patrimoniului cultural national mobil (republicată).
Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe (actualizată)
Corina Nicolescu, Muzeologie Generală, Bucureşti, 1975. Radu Florescu, Bayele Muzeologiei,
Bucurteşti, 1988. Ioan Opriş, Transmuseographia, Bucureşti, 2000.
Daniel Spânu, Desenul în arheologie( https://www.academia.edu/4915137/Desenul_în_arheologie ).
Dr.Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituțional, ed.Comunicare.ro,2008
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul III,IV,V
Legea nr.319/2006 privind Securitatea și Protecția muncii
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE MAGAZINER I

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice nr.311/08.07.2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilorde casă (în vigoare)
Hotărârea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor material
Legea nr.82/1991 a contabilității, cu completările și modificările ulterioare
OMF nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile
Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul III,IV,V
Legea nr.319/2006 privind Securitatea și Protecția muncii
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor; cu modificarile si completarile ulterioare.
G. RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică
şi Administrativ, din cadrul Muzeului Judeţean Olt, telefon 0249/415279, persoană de contact
Vedere Florina – inspector de specialitate.

