iei culturd

DIRECTIA CULTURA A CONSILIULUI MUNICIPAL
CHI$INAU - AN U N T cu privire la desfb$urarea repetatd a
concursului pentru ocuparea func{iei vacante de director al

'Muzeului de Istorie a ora$ului Chigindu

Direc{ia Culturtr a Consiliului municipal Chigintru anunftr repetat concurs pentru
ocuparea funcfiei vacante de director al Muzeului de Istorie a oraqului Chiqintru.

La funcfia de director poate candida persoana care intrunegte cumulativ urmtrtoarele
condifii:
- deline cetdlenio Republicii Moldova;
- are studii saperioare corespunzdtoare proJilului instituliei muzeale;
- are vechime tn muncd tn domeniul muzeograJiei saa managementului patrimoniului cultural
- la data expirdrii termenului de depunere a dosarelor nu o implinit vtrsta de 65 ani;
- cunoaste limba romdnd;
- este aptd din punct de vedere medicol (/izic Si neuropsihic) pentru exercitareafuncliei;
- nu orc antecedente penale;
- dispune de capacitate deplind de exerciliu;
Candidalii pentru ocuparea funcliei de director al Muzeului de Istorie a oraqului Chiqindu
depun actele in original sau prin e-mail, in format PDF sau JPG, in termen de 30 zile
calendaristice din ziua publicdrii anunfului.

in

cazul expedierii actelor

in format electronic, deponentul

este obligat

s[ prezinte

originalele acestora la prima probd a concursului.
Actele oblieatorii oentru participare la concurs:
- cererea de inscriere in competitia de concurs;
- copia actului de identitate;
- copiile actelor de studii;
- copiile actelor ce confirmd gradul ;tiin1ific;
- curriculum vitae;
- copia autentificatI a carnetului de muncf,;
- certificat de cazierjudiciar sau declaratia pe propria rdspundere (cazieruljudiciar va fi prezentat
in termen de l0 zile de la anunfarea ciqtigdtorului sub sancliunea de neemitere a ordinului de
numire in funclie);
- certificatul medical care atestd faptul cd persoana este aptd din punct de vedere medical, fizic
gi neuropsihic, pentru exercitarea funcfiei;
- proiectul de management /programul de activitate pentru 5 ani in funclia de director al instituliei
muzeale.

- cuprinsul dosarului

,"r"..$::?:rl:;J:ii:'

la serviciul resurse umane, Direcfia
curtura pe adresa: chisindu, str.

Data-limitd de depunere a actelor

- 0r octombrie 2019.

Persoana responsabil[ de oferirea
informafiilor suplimentare: Liliana
Scurtu, telefon de
contact: (022) 2t 037 4, 069949065

Bibliografi a concursului:
a
a
a
a

a

Legea muzeelor nr.262 din 07.
12.2017.
Legea nr' 280 din 27
'l?,?9.11nli"lno p.otejarea

parrimoniului cultural nafional
mobil;
Codul Muncii al Republicil VbtOovi'
Legea nr' 270 din 2i'.1 1.2018 privinJ'sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar;
Hotdrdrea Guvernului nr' l23i
ai" t1.iz.zor a pentiu pu,i...u in apricare
a preveder'or Legii nr.
27012018 privind sistemul unirar
de sar-aiza.. in ,.rtoiui-Lug.,u..
Regulamentul
cadru de organiz;,: concursului penlr
ocuparea funcliei de director al
prin ordiiul Ministrului Educali6i,
curturii qi cercet'rrii nr. 1086 din
T;;l:;ttiraprobat
Regulamentul cu privire la Registrul
muzeelor
Republica Moldova aprobat prin
Ministrului Educatriei, curturii
ordinul
^din
n..
tiCeiclrarii
1086 din 12.07.20t8.

-

