ANUNȚ 1
DIRECŢIA MUNICIPALǍ PENTRU CULTURǍ, SPORT, TURISM SI TINERET
MEDIAŞ organizează concurs de promovare pentru funcția de biolog
Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
de art. 6, din Hotărârea Guvernului nr.286/2011
Candidații trebuie să ȋndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea
nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România ;
- cunoaste limba română scris și citit;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează ;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei ;
- nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau 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 săvîrşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea ;
- nu i-au încetat raporturile de muncă conf. Art. 61 din Legea 53/2003 privind Codul
Muncii cu completările şi modificările ulterioare .
Condiții specifice necesare ȋn vederea participării la concurs și la ocuparea postului sunt:
- studii universitare absolvite cu diplomă de licența, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă din domeniul biologiei;
- vechimea și experiența ȋn domeniu de minim 6 luni;
- să fi obținut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale.
Bibliografie pentru postul de Biolog
- Legea 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale modificata si completata;
- Legea nr.311/2003 a Muzeelor si colectiilor publice, republicata in 2006;
- Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata;
- Manualul de MANAGEMENT MUZEAL SI EDUCATIE MUZEALA, Asociatia muzeelor din
Olanda Amsterdam,2010;
- Oberlander-Tarnoveanu, Irina Un viitor pentru trecut. Ghid de buna practica pentru pastrarea
patrimoniului cultural, CIMEC, Bucuresti, 2002.

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt:
- cerere de înscriere;
- curriculum vitae
- copie act de identitate;
- copie certificat de naştere
- copie diplome de studii;
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copie carte de muncă (sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau
specialitatea studiilor);
- cazier juridic
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă
actele prevăzute vor fi prezentate și ȋn original ȋn vederea verificării conformității copiilor
cu acestea .
-

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
 Publicarea anunţului 28.03.2016
 Dată limită depunere dosare 12.04.2016 ora 12,00
 Selecția dosarelor 14.04.2016
 Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 14.04.2016
 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 15.04.2016
 Soluţionarea contestaţiilor 16.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 16.04.2016
 Proba scrisa 20.04.2016 ora 10:00
 Afişarea rezultatelor 20.04.2016
 Depunerea contestaţiilor 21.04.2016
 Soluţionarea contestaţiilor 22.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 22.04.2016
 Interviu 25.04.2016 ora 10.00
 Afişarea rezultatelor 25.04.2016
 Depunerea contestaţiilor 26.04.2016
 Soluţionarea contestaţiilor 27.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 27.04.2016
 Afişarea rezultatelor finale 27.04.2016
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru Cultură, Sport,Turism și Tineret
Mediaș, tel. 0269-844497.
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ANUNȚ 2
DIRECŢIA MUNICIPALǍ PENTRU CULTURǍ, SPORT, TURISM SI TINERET
MEDIAŞ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui
post vacant de operator lumini sunet, funcție contractuală de execuție .
Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
de art. 6, din Hotărârea Guvernului nr.286/2011
Candidații trebuie să ȋndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea
nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România ;
- cunoaste limba română scris și citit;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează ;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei ;
- nu a fost condamnată pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau 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 săvîrşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea ;
- nu i-au încetat raporturile de muncă conf. Art. 61 din Legea 53/2003 privind Codul
Muncii cu completările şi modificările ulterioare .
Condiții specifice necesare ȋn vederea participării la concurs și a ocupării postului de
Operator lumini, sunet sunt:
-

studii medii de specialitate sau specializare in electronica/electrotehnica sau similar;
vechime în arta folosirii sunetului (sound design) ;
cunoştinţe temeinice de operare PC;
cunoştințe privind alcătuirea, principiul şi modul de funcționare şi deservire a instalațiilor
de producere şi reproducere a sunetului, respectiv luminii;
disponibilitate la program prelungit/flexibil – orele de muncă pot varia în funcţie de orele
de spectacol, reprezentaţii, evenimente organizate, etc.
permis auto.

Bibliografie
- Legea 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale modificata si completata;
- Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
publice ;
- ORDONANŢĂ 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 319/14 iulie 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
- Legea 307/2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor;
- Regulamentul Intern al Directiei municipale pentru, Cultura, Sport, Turism si Tineret Medias.
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Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt:
- cerere de înscriere;
- curriculum vitae
- copie act de identitate;
- copie certificat de naştere
- copie diplome de studii;
- copie carte de muncă (sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau
specialitatea studiilor);
- cazier juridic
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă
actele prevăzute vor fi prezentate și ȋn original ȋn vederea verificării conformității copiilor
cu acestea .
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
 Publicarea anunţului 28.03.2016
 Dată limită depunere dosare 11.04.2016 ora 12,00
 Selecția dosarelor 13.04.2016
 Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 14.04.2016
 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 15.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 18.04.2016
 Proba scrisa 19.04.2016 ora 10:00
 Afişarea rezultatelor 19.04.2016
 Depunerea contestaţiilor 20.04.2016
 Soluţionarea contestaţiilor 21.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 21.04.2016
 Proba practica 22.04.2016 ora 10.00
 Afişarea rezultatelor 22.04.2016
 Depunerea contestaţiilor 25.04.2016
 Soluţionarea contestaţiilor 26.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 26.04.2016
 Interviu 27.04.2016 ora 10
 Afişarea rezultatelor 27.04.2016
 Depunerea contestaţiilor 28.04.2016
 Soluţionarea contestaţiilor 29.04.2016
 Afişarea soluţionării contestaţiilor 29.04.2016
 Afişarea rezultatelor finale 29.04.2016
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru Cultură, Sport,Turism și Tineret
Mediaș, tel. 0269-844497.
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