
ANUNŢ 

 

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant 
 

Data: 29.06.2016 

 

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii 319/2003, privind statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare, H.G. nr. 286/2011 modificată cu H.G. 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. 

 

Monitorul Oficial, presa centrală 
 Muzeul Brăilei ”Carol I”, Brăila, organizează concurs pentru ocuparea următorului post 

vacant: 

a) denumirea postului: cercetător științific gradul III (poz. 50 din statul de funcţii), Secția 

„Memoriale”, specialitatea „Istoria literaturii române moderne și contemporane”; 

b) nivelul studiilor și vechimea în specialitate, studiile necesare ocupării postului pentru care 

se organizează concursul: licență în domeniul filologiei; doctorat în științe filologice; vechime 

în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 4 

ani; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 8 ani; 

c) data, ora și locul de desfășurare a acestuia: 05.08.2016, ora 10,00 (proba scrisă); Muzeul 

Brăilei „Carol I”, Brăila, Piața Traian, nr. 3. 

d) data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 29.07.2016, ora 

14.00; 

e) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Apostolescu 

Liliana, secretariatul Muzeului Brăilei „Carol I”, Piața Traian, nr. 3, tel. 0339401002. 

 

Sediu și site muzeu 
Muzeul Brăilei ”Carol I” organizează, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător 

științific gradul III (poz. 50 din statul de funcţii), Secția „Memoriale”, specialitatea „Istoria 

literaturii române moderne și contemporane”. 

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină: 

a) cerere de înscriere; 
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori 

echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă 

sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi 

vechimea; 

c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare 

postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice; 

d) curriculum vitae; 

e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări 

reprezentative; 

f) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
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g) 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 unitățile 

sanitare abilitate; 

 

Dosarul se va depune la secretariatul Muzeului Brăilei „Carol I”, Piața Traian, nr. 3, Brăila; 

persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs: Apostolescu Liliana   

 

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 29.07.2016, ora 

14.00. 

Data, ora și locul de desfășurare: 05.08.2016, ora 10,00 (proba scrisă); Muzeul Brăilei 

„Carol I”, Brăila, Piața Traian, nr. 3. 

Condiții generale: conform art. 16, alin. 2, lit. b și alin. 3, lit. c, din Legea 319/2003; art. 3 

din HG 286/2011 modificată cu HG 1027/2014. 

Condiții specifice:  

- doctor în științe filologice; 

Tipul probelor de concurs: lucrare scrisă pe baza tematicii și bibliografiei indicate. 

Tematica: legislația din domeniul cercetării, legislația patrimoniului cultural mobil și imobil, 

legislația muzeelor; literatura română modernă și contemporană. 

 

Bibliografie 

- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

- HG 1027/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant; 

- HG 286/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant; 

- 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. 

– Dicționarul general al literaturii române, coord. acad. Eugen Simion, Editura Univers 

Enciclopedic, București 2004-2009;  

– Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române contemporane, Editura Paralela 

45, 2008; 

– Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 1 și 2, Editura Semne, 2009 

– Eugen Simion, Scriitori români de azi I, Editura Cartea Românească, 1974 (ediția a doua, 

1978); Scriitori români de azi, II, 1977; Scriitori români de azi, III, 1983; Scriitori români de 

azi, IV, 1989 

– Alex Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane – 1941-2000, Editura Mașina de 

scris, 2008;  

- Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979; 

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

 

 CALENDARUL CONCURSULUI 
- 29.07.2016, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 

- 01.08.2016: selecţia dosarelor; 

- 02.08.2016, ora 14,00: anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 

- 03.08.2016, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
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- 04.08.2016, ora 14.00: rezultatul contestațiilor; 

- 05.08.2016, ora 10.00, proba scrisă a concursului; 

- 08.08.2016, ora 16.00, anunțarea rezultatelor; 

- 09.08.2016, ora 16.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

- 10.08.2016, ora 16,00 rezultatul contestațiilor, anunțarea rezultatelor finale. 

 

Portalul: posturi.gov.ro 
Muzeul Brăilei ”Carol I”, Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător 

științific gradul III (poz. 50 din statul de funcţii), Secția „Memoriale”, specialitatea „Istoria 

literaturii române moderne și contemporane” 

 

Condiții generale: conform art. 16, alin. 2, lit. b și alin. 3, lit. c, din Legea 319/2003; art. 3 

din HG 286/2011 modificată cu HG 1027/2014. 

Condiții specifice:  

- doctor în științe filologice; 

Data, ora și locul de desfășurare: 05.08.2016, ora 10,00 (proba scrisă); Muzeul Brăilei 

„Carol I”, Brăila, Piața Traian, nr. 3. 

Tematica: legislația din domeniul cercetării, legislația patrimoniului cultural mobil și imobil, 

legislația muzeelor; literatura română modernă și contemporană. 

Tipul probelor de concurs: lucrare scrisă pe baza tematicii și bibliografiei indicate. 

 

CALENDARUL CONCURSULUI 
- 29.07.2016, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 

- 01.08.2016: selecţia dosarelor; 

- 02.08.2016, ora 14,00: anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 

- 03.08.2016, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

- 04.08.2016, ora 14.00: rezultatul contestațiilor; 

- 05.08.2016, ora 10.00, proba scrisă a concursului; 

- 08.08.2016, ora 16.00, anunțarea rezultatelor; 

- 09.08.2016, ora 16.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

- 10.08.2016, ora 16,00 rezultatul contestațiilor, anunțarea rezultatelor finale. 

 

Bibliografie 

- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

- HG 1027/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant; 

- HG 286/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant; 

- 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. 

– Dicționarul general al literaturii române, coord. acad. Eugen Simion, Editura Univers 

Enciclopedic, București 2004-2009;  

– Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române contemporane, Editura Paralela 

45, 2008; 

– Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 1 și 2, Editura Semne, 2009 

– Eugen Simion, Scriitori români de azi I, Editura Cartea Românească, 1974 (ediția a doua, 



 4 

1978); Scriitori români de azi, II, 1977; Scriitori români de azi, III, 1983; Scriitori români de 

azi, IV, 1989 

– Alex Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane – 1941-2000, Editura Mașina de 

scris, 2008;  

- Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979; 

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

 

MANAGER, 

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA 

 

 


