
ANUNŢ 
 
 

MUZEUL BRĂILEI 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 

vacante: 
 
1. 
a) denumirea postului: Director adjunct (poz. 2 din statul de funcţii); 
b) nivelul studiilor şi vechimea în specialitate: licenţă în domeniul istoriei; doctorat în ştiinţe 
istorice; cercetător ştiinţific gradul I,  minimum 12 ani vechime în specialitate;  
c) data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia: 05.03.2015, ora 12,00 (proba scrisă);  
06.03.2015, ora 12.00 (interviu); Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila, Piaţa Traian, nr. 3; 
d) data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 24 februarie 
2015, ora 14.00; 
e) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Camelia 
Hristian, tel: 0339401002, fax: 0339401003, e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro. 
 
Dosarul de concurs trebuie să conţină: 
- cerere de înscriere; 
- copii după documentele care atestă nivelul studiilor, diplomelor şi atestatelor solicitate; 
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitatea 
pentru care concurează; 
- cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
- adeverinţă 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 unitaţile 
sanitare abilitate; 
- curriculum vitae; 
-  lista de lucrări ştiinţifice, în specialitate (cărţi, studii şi articole); 
-  atestat în managementul instituţiilor muzeale; 
-  proiect de dezvoltare ştiinţifică şi culturală pentru secţiile Arheologie, Istorie, Ştiinţele 
Naturii, pe perioada 2015-2019. 
 
Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 24 februarie 2015, 
ora 14.00. 
 
Notă: 
Copiile de pe certificatele şi diplomele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
 
Condiţii generale: Conform Art. 3 din HG 286/2011, modificată cu HG 1027/2014. 
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana 
care îndeplineşte următoarele condiţii:  
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European si 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 pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime, precum şi condiţiile specifice cerinţelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori 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 săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 
 
Condiţii specifice:  
- cercetător ştiinţific gr. I;  
- doctor în ştiinţe istorice; 
-  minimum 12 ani vechime în cercetare ştiinţifică şi muzeografie; 
-  minimum 5 ani experienţă managerială; 
-  atestat în managementul instituţiilor culturale. 
 
Tipul probelor de concurs: lucrare scrisă şi interviu pe baza tematicii şi bibliografiei 
indicate. 
 
Tematica: legislaţia din domeniul cercetării, legislaţia patrimoniului cultural mobil şi imobil, 
legislaţia muzeelor şi a cercetărilor arheologice; proiecte de cercetare ştiinţifică şi culturală în 
muzee. 
 

Bibliografie 
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 
- HG 1027/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant; 
- HG 286/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant; 
- OG 57/2002 privind Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; 
- OG 6/2011 pentru modificarea şi completarea OG 57/2002; 
- Legea nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; 
- ORDIN nr. 3.893 din 24 mai 2004 privind Instrucţiunile pentru echivalarea funcţiilor si 
gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcţiile corespunzătoare gradelor; 
- OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic; 
- Ordinul 2071/30.06.2000 al Ministrului Culturii privind Regulamentul de organizare a 
săpăturilor arheologice din România; 
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 
– Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 
– Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; 
– Ordinul nr. 2035/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, 
gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case 
memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil. 
– Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979; 
– Opriş, Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986; 
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 CALENDARUL CONCURSULUI 
- 24 februarie 2015, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 
- 25 februarie 2015: selecţia dosarelor; 
- 26 februarie 2015, ora 14,000: anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
- 27 februarie 2015, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 2 martie 2015, ora 10.00: rezultatul contestaţiilor; 
- 5 martie 2015, ora 12.00, proba scrisă a concursului; ora 17.30 anunţarea rezultatelor; 
- 6 martie 2015, ora 10,00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; ora 12,00,     

anunţarea rezultatului contestaţiilor; 
- 6 martie 2015, ora 12.00, interviu; 
- 9 martie 2015, ora 12,00, anunţarea rezultatelor; 
- 10 martie 2015, ora 14.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 11 martie 2015, ora 14,00 rezultatul contestaţiilor, anunţarea câştigătorului. 
 
2.  

a) denumirea postului: Şef secţie (poz. 13 din statul de funcţii); 
b) nivelul studiilor şi vechimea în specialitate: studii superioare de lungă durată cu 

diplomă de licenţă în profil istorie-filosofie;  experienţă în activitatea muzeografică 
de cel puţin 15 ani; 

     c) data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia: 05.03.2015, ora 12,00 (proba scrisă);  
06.03.2015, ora 12.00 (interviu); Muzeul Brăilei, Piaţa Traian, nr. 3; 
     d) data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 24 februarie                   
2015, ora 14.00; 
     e) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Camelia 
Hristian, tel: 0339401002, fax: 0339401003, e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro. 
 
DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină: 
• cerere de înscriere la concurs; 
• copia actului de identitate; 
• curriculum vitae; 
• diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în 
domeniu sau dovada urmării unor specializări, cu obligativitatea prezentării 
diplomei/atestatului la absolvirea cursului; 
• copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; 
• cazierul judiciar; 
• adeverinţă 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 unitaţile 
sanitare abilitate. 
 
Notă: Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
 
Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 24 februarie 2015, 
ora 14.00. 
 
Condiţii generale: Conform Art. 3 din HG 286/2011, modificată cu HG 1027/2014: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana 
care îndeplineşte următoarele condiţii:  
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a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European si 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 pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime, precum şi condiţiile specifice cerinţelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori 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 săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 
 
Condiţii specifice:  
• studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în profil istorie-filosofie; 
• experienţă în activitatea muzeografică de cel puţin 15 ani; 
• experienţă în organizare de expoziţii; 
• atestat în formare şi tehnici de cercetare a patrimoniului muzeal;  
• expertiză în domeniul bunuri arheologice şi istoric documentare – memorialistică – atestat; 
• bibliografie personală (lucrări publicate, cărţi, articole).  
 
Data, ora şi locul de desfăşurare: 05.03.2015, ora 12,00 (proba scrisă); 06.03. 2015, ora 
12.00 (interviu); Muzeul Brăilei, Brăila, Piaţa Traian, nr. 3. 
 
Tipul probelor de concurs: lucrare scrisă şi interviu pe baza tematicii şi bibliografiei 
indicate. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
- Anastasiu, Florian, Vicol, Ana-Maria, Monumentele judeţului Brăila, Muzeul Brăilei, 1977; 
– Toader Buculei, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească, Mic dicţionar 
enciclopedic, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Ex Libris, Brăila, 2004; 
- Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982; 
- Dogaru, Maria, Sigiliile.  Mărturii ale trecutului istoric, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976; 
- Giurescu, Constantin, C., Istoricul oraşului Brăila, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968; 
- Iorga, Nicolae, Din trecutul istoric al oraşului Brăila, seria Restituiri, 1, Muzeul Brăilei 
Editura Istros, Brăila 1999; 
- Safta, Ion, Jipa Rotaru, Velter, Tiberiu, Marinescu, Floricel, Decoraţii româneşti de război 
1860-1947, Editura Universitaria, Bucureşti, 1993; 
– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 
– Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 
– Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; 
– Hotărârea nr. 1546/2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor 
culturale mobile clasate; 
– Ordinul nr. 2035/2000 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, 
gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case 
memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil. 
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CALENDARUL CONCURSULUI 
- 24 februarie 2015, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 
- 25 februarie 2015: selecţia dosarelor; 
- 26 februarie 2015, ora 14,000: anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
- 27 februarie 2015, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 2 martie 2015, ora 10.00: rezultatul contestaţiilor; 
- 5 martie 2015, ora 12.00, proba scrisă a concursului; ora 17.30 anunţarea rezultatelor; 
- 6 martie 2015, ora 10,00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; ora 12,00,     

anunţarea rezultatului contestaţiilor; 
- 6 martie 2015, ora 12.00, interviu; 
- 9 martie 2015, ora 12,00, anunţarea rezultatelor; 
- 10 martie 2015, ora 14.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 11 martie 2015, ora 14,00 rezultatul contestaţiilor, anunţarea câştigătorului. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Brăilei, Piaţa Traian, nr. 3, Brăila, Serviciul 
Financiar Contabil şi Relaţii Publice, până pe data de 24 februarie 2015, ora 14.00. 

 
 
 
 
 
 
 

MANAGER, 
Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA 
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