
 
ANUNŢ: 

 
 

MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I” 
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant 

 
 
Data: 
09 martie 2016 

 
Muzeul Brăilei ”Carol I” organizează, la sediul său din Piața Traian nr. 3, concurs pentru 
ocuparea următorului post: 

- Muzeograf (S) gradul profesional I (poz. 47 din statul de funcţii); 

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea activității de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Brăila și al 
unităților subordonate, precum și promovarea în trepte profesionale imediat superioare 
a acestuia; în condițiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 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, modificată prin 
HG. 1027/2014. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI 

1) 23 martie 2016, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs 
de către candidaţi; 
2) 25 martie 2016, selecţia dosarelor şi anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
3) 28 martie 2016, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor,; 
4) 31 martie 2016, ora 10.00, proba scrisă; 
5) 01 aprilie 2016, ora 14.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
6) 05 aprilie 2016, ora 10.00, susţinerea interviului; 
7) 06 aprilie 2016, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
8) 08 aprilie 2016, ora 14.00: anunțarea rezultatelor finale. 

 
Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Brăilei ”Carol I”, Serviciul Financiar 
Contabil și Relații Publice, la persoana desemnată de către conducerea instituției 
pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până pe data de 23 martie 2016, 
ora 14.00. 
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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. 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 
I. Muzeograf (S) gradul profesional I (poz. 47 din statul de funcţii) - 1 post: 

• studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în profil filologic; 
• experienţă în activitate didactică sau în activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de 
cel puţin 15 ani, sau, pentru candidaţii care provin din afara învăţământului sau a cercetării 
ştiinţifice, o vechime de minim 20 ani; 
• bibliografie personală (lucrări publicate, cărţi, articole);  
• experienţă în operare PC: Microsoft Office (Word, Excell), Internet;  
• cunoaşterea limbii franceze (atestat sau diplomă de licență cu specialitatea ”limbă 
franceză”); 
• stare de sănătate corespunzătoare (adeverință); 
• cunoştinţe în domenii conexe (istoria culturii, memorialistică); 
 
Notă: 
Se bonifică: atestarea cunoștințelor în domenii conexe, titlurile științifice în domeniu, 
activitatea anterioară în domeniu. 
 
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; 
– Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 
2000; 
– Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, Editura Minerva, Bucureşti, 1980; 
– Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura 
Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1941; 
– *** Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei Române, 
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Bucureşti, 2002; 
– Dicţionarul general al literaturii române, coord. acad. Eugen Simion, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti 2004 – 2009; 
– 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. 
 
 
 
 

MANAGER, 
Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA 

 
 


