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ANUNŢ
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi, cu sediul în Str.
Regiment 11 - Siret nr. 6A, Galaţi, organizează, în perioada de 21 - 22.02.2019, concurs
pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant, de Conservator, în cadrul secției
Grădina Botanică.
Condiţii de participare pentru ocuparea postului:
− Studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă;
− Cunoştinţe avansate de operare PC;
− Cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune până la data de 14.02.2019, orele 1000, la
sediul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi şi vor cuprinde
următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări;
d) Adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazier judiciar;
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;
g) Curriculum Vitae.
Actele depuse în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor.
Calendarul concursului:
− Proba scrisă: 21.02.2019, ora 1230 - pentru testarea cunoştinţelor teoretice necesare
ocupării postului, la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”
Galaţi;
Interviul: 22.02.2019, ora 1230 - pentru testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei
candidaţilor, la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”
Galaţi – numai pentru cei care au promovat proba scrisă (minim 50 puncte).
Tematica şi Bibliografia pentru concurs sunt afişate pe pagina de internet şi la sediul
instituţiei.
Manager,
Biol. Mădălin Șerban

BIBLIOGRAFIA NECESARĂ SUSŢINERII PROBEI SCRISE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSERVATOR

− Legea nr. 311/2003, republicată 2014 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice;
− Florescu Radu, 1998 – Bazele muzeologiei, ediţia a II-a, Editura Centrul de Pregătire şi
Formare a Personalulul din Instituţiile de Cultură, Bucureşti;
− Iliescu Ana - Felicia, 2002 – Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali, Editura Ceres,
Bucureşti;
− Șelaru Elena, 2007 – Cultura florilor de grădină, Editura Ceres, București;
− Draghia Lucia, 2011 – Floricultura, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași.
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