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ANEXA Nr.1
la anunţul nr.

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru participarea la concurs
Potrivit art.3 din HG 286/23.03.2011, cu modificarile şi completările
ulterioare, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
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 pe care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberată 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
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals sau 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;

Potrivit art.6 din HG.286/23.03.2011, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Satului Bănăţean
Timişoara;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz ;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări ;
d) carnetul de muncă, sau după caz adeverinţele care să atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie
e) nota de lichidare de la ultimul angajator:
f) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria 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;
h) Curriculum- vitae;
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi 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 târziu până la data
desfăşurării primei probe de concurs;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la literele b -- d, vor fi prevăzute şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Principalele responsabilităţi:
Răspunde din punct de vedere profesional al cinstei şi corectitudinii;
Răspunde de îngrijirea patrimoniului deţinut;
Raspunde de asigurarea securităţii obiectivelor;
Urmăreşte condiţiile de microclimat aflate în uniăţiile date în supraveghere şi
informează muzeograful şi conservatorul asupra acestora;
Răspunde de curăţenia din încăperi, curţi şi anexe gospodăreşti;
Efectuează activităţi diurne în conformitate cu normele tradiţionale şi raportat
la calendarul evenimentelor prevăzute pentru Muzeul Viu.
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