
ANUNŢ: 

 

Muzeul Brăilei „Carol I” organizează, la sediul său din Piaţa Traian nr. 3, concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi: 

I. Muzeograf (S) gradul profesional I (poz. 48 din statul de funcţii), domeniul 

„Memoriale”, specializarea „Ştiinţele comunicării”; 

II. Muzeograf (S) gradul profesional II (poz. 21 din statul de funcţii), domeniul 

„Istorie”, specializarea „Istorie contemporană”; 

III. Muzeograf (S) gradul profesional II (poz. 29 din statul de funcţii), domeniul 

„Arte plastice, decorative şi Design”, specializarea „Istoria sculpturii 

româneşti moderne şi contemporane”; 

IV. Restaurator (M) gradul profesional I (poz 57 din statul de funcţii), domeniul 

„Carte veche”, specializarea „Restaurare document pe suport papetar”; 

V. Supraveghetor (G) gradul profesional I (poz 56 din statul de funcţii); 

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Brăila şi al 

unităţilor subordonate, precum şi promovarea în trepte profesionale imediat superioare 

a acestuia; în condiţiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 

mofificată şi completată prin Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

CALENDARUL CONCURSULUI 

- 16 iunie 2015, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 

- 17 iunie 2015, ora 12.00, selecţia dosarelor  

- 18 iunie 2015, ora 14,00, anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 

- 19 iunie 2015, ora 14.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

- 22 iunie 2015, ora 10.00, rezultatul contestaţiilor; 

- 23 iunie  2015, ora 10.00, proba scrisă; 

- 24 iunie 2015, ora 10.00, rezultatul probei scrise; 

- 25 iunie 2015, ora 14,00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

- 26 iunie 2015, ora 10.00, rezultatul contestaţiilor; 

- 29 iunie 2015, ora 10.00, interviu; pentru posturile de muzeograf gradul II, poziţia 21 

şi supraveghetor, interviul va fi urmat de o probă practică;  

- 30 iunie 2015, ora 12,00, anunţarea rezultatelor; 

- 1 iulie 2015, ora 12.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

- 2 iulie 2015, ora 14,00 rezultatul contestaţiilor; 

- 3 iulie 2015, ora 12,00, anunţarea rezultatelor. 
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Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, Serviciul Financiar 

Contabil şi Relaţii Publice, la persoana desemnată de către conducerea instituţiei pentru a 

asigura secretariatul comisiei de concurs, până pe data de 16 iunie, ora 12.00. 

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 obţinute 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. 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 
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 DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

I. Muzeograf (S) gradul profesional I (poz. 48 din statul de funcţii), domeniul 

„Memoriale”, specializarea „Ştiinţele comunicării”; - 1 post: 

• studii superioare cu diplomă de licenţă în profil „Comunicare”; 

• experienţă în specialitate de cel puţin 10 ani; 

• bibliografie personală (lucrări publicate, cărţi, articole);  
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• cunoştinţe în domenii conexe (istoria culturii, memorialistică, sociologie culturală, 

jurnalism); 

 

BIBLIOGRAFIE: 

– Opriş, Ioan, Istoria muzeelor din România, Editura Museion, Bucureşti, 1994; 

– Opriş, Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986; 

– Oberlander, Târnăveanu, Irina, Un cititor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru 

păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC, Bucureşti, 2002; 

– Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 

2000; 

– Armand Mattelart, Michele Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, Editura Polirom, 2001; 

– Andre de Pereti, Jean-Andre Legrand, Jean Boniface, Tehnici de comunicare, Editura 

Polirom, 2001; 

– Valentina Marinescu, Introducere în teoria comunicării, Editura Tritonic, București, 2003;  

– Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, Editura All, București, oricare 

dintre ediţiile: 2004, 2007, 2008, 2010. 

– Dorin Popa, Comunicare și publicitate, Editura Tritonic, București, 2005. 

– Toader Buculei, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească, Mic dicţionar 

enciclopedic, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Ex Libris, Brăila, 2004; 

– 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. 2035/2008 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. 

  
II. Muzeograf (S) gradul profesional II (poz. 21 din statul de funcţii), domeniul 

„Istorie”, specializarea „Istorie contemporană” - 1 post: 

• studii superioare cu diplomă de licenţă în profil istorie; 

• experienţă practică în activitatea de îndrumare a grupurilor de vizitatori; 

• bibliografie personală (lucrări publicate, cărţi, articole); 

• cunoştinţe în ştiinţele auxiliare ale istoriei 

• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – atestat 

• experienţă în operarea PC Microsoft Office 

 

BIBLIOGRAFIE: 

– Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1979; 

– Opriş, Ioan, Istoria muzeelor din România, Editura Museion, Bucureşti, 1994; 

– Opriş, Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986; 

– Oberlander, Târnăveanu, Irina, Un cititor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru 

păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC, Bucureşti, 2002; 

– Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, 

Bucureşti, 2000; 

– Giurescu, C. Constantin, Istoricul oraşului Brăila, Editura Ştiinţifică, 1968. 

– Iorga, Nicolae, Din trecutul istoric al oraşului Brăila, seria Restituiri, 1, Muzeul 

Brăilei, Editura Istros, 1999; 
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– 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. 

– 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. 2035/2008 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. 

 
III. Muzeograf (S) gradul profesional II (poz. 29 din statul de funcţii), domeniul 

„Arte plastice, decorative şi Design”, specializarea „Istoria sculpturii româneşti 

moderne şi contemporane” – 1 post: 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

- studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul „Arte Plastice, decorative şi Design”, 

specializarea „Istoria şi Teoria Artei, Pictură sau Sculptură; 

- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; 

- bibliografie personală (lucrări publicate, cărţi, articole); 

- experienţă în operare PC: Microsoft Office (Word), Internet; 

- cunoştinţe în domenii complementare artei vizuale (literatură, muzică, teatru, film etc.) 

 

NOTĂ: 

Se bonifică: atestarea cunoştinţelor în domenii conexe, activitatea anterioară în domeniu. 

 

BIBLIOGRAFIE 

– Opriş, Ioan, Istoria muzeelor din România, Editura Museion, Bucureşti, 1994. 

– Opriş, Ioan, Museosofia, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006 

– Opriş, Ioan, Provocarea noilor muzeografii, Editura Istros, Brăila 2008 

– Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 

1982 

– Popescu, Carmen, coord., (Dis)continuităţi. Fragmente de modernitate românească în 

prima jumătate a secolului al 20-lea, Editura Simetria, Bucureşti. 

– Cârneci, Magda, Artele plastice în România 1945 – 1989, Editura Meridiane, Bucureşti, 

2000 

– 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 modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

evidenţa, gestionarea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, 

case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.  

– Ordinul 2371/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa,  
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