MUZEUL BANATULUI MONTAN
B-DUL REPUBLICII NR.10
3228420 REŞIŢA
NR. 1099/29.05.2019
ANUNŢ
Muzeul Banatului Montan organizează la sediu, concurs în perioada 24-28.06.2019 pentru următorul post
vacant:


1 post contractual de inginer gr. IA

Prima probă va fi susţinută în data de 24.06. 2019, ora 1000 .
Condiţii de participare:
Pentru postul contractual de inginer gr. IA
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul relevant postului de inginer
vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni
Dosarele se vor depune până la data de 12.06.2019, ora 1600.
Actele care compun dosarul de înscriere, la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA,
organizat în perioada 24-28.06.2019 sunt următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
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,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat 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) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-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;
f) 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
g) curriculum vitae;
I. Bibliografia pentru funcţia contractuală inginer gr. IA din cadrul Serviciului Contabilitate
Administrativ al Muzeului Banatului Montan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legea nr. 50/1991 – privind Autorizarea lucrărilor de construcții republicată, actualizată la data de
28.06.2016;
Hotărârea Guvernului nr. 273/14.06.1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de
construcții și instalații, actualizată;
Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice actualizată;
Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 – Legea Muzeelor şi colecţiilor publice;
Legea 477/2004 Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă;
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice.
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