
 

 

ANUNȚ: 

 

 

 

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant la Casa 

Memorială „Fănuș Neagu” 
 

 

Data: 29. 06. 2016 

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

ocuparea postului: 

- Muzeograf (S) gradul profesional II (poz. 51 din statul de funcții), la Casa memorială 

„Fănuș Neagu” din comuna Gradiștea, județul Brăila; 

Concursul se organizează în condițiile 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 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, pentru aprobarea 

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

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

CALENDARUL CONCURSULUI 
1) 14.07.2016, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 

2) 15.07.2016, selecția dosarelor și anunțarea rezultatelor selecției dosarelor; 

3) 18.07.2016, ora 14.00: termenul limită de depunere a contestațiilor; 

4) 20.07.2016, ora 10.00, proba scrisă; 

5) 22.07.2016, ora 14.00, termenul limită de depunere a contestațiilor; 

6) 26.07.2016, ora 10.00, susținerea interviului; 

7) 28.07.2016, ora 14. 00: termenul limită de depunere a contestațiilor;  

8) 01.08.2016, ora 14.00: comunicarea rezultatelor. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Brăilei, până pe data de 14.07.2016, ora 

14.00. 

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină: 

• cerere de înscriere la concurs; 

• copia actului de identitate; 

• curriculum vitae; 
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• copii după diplome de studii și, 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, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și, 

după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; 

• cazierul judiciar; 

• adeverință 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; 

 

Notă: 

Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, 

sau în copii legalizate. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

DENUMIREA POSTULUI: 

Muzeograf (S) gradul profesional II (poz. 51 din statul de funcții), la Casa memorială 

„Fănuș Neagu” din comuna Gradiștea, județul Brăila, profil – Istoria literaturii românești 

moderne și contemporane – 1 post: 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

• studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniul Filologie, 

specializarea „Limbă și literatură română”; 

• cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (atestat); 

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

• cunoștințe în domenii complementare artei vizuale (literatură, muzică, teatru, film etc.) 

• stare de sănătate corespunzătoare. 

 

NOTĂ: 

Se bonifică: atestarea cunoștințelor în domenii conexe și activitatea anterioară în domeniu. 

 

BIBLIOGRAFIE 

– Opriș, Ioan, Istoria muzeelor din România, Editura Museion, București, 1994. 

– Opriș, Ioan, Museosofia, Editura Oscar Print, București, 2006 

– Opriș, Ioan, Provocarea noilor muzeografii, Editura Istros, Brăila 2008; 

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

revăzută și completată, 1978) 

– Viorel Coman, Drumuri în poveste, Editura Semne, 2007 

– Viorel Coman, Fănuș Neagu – Povestirile magice, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2011. 

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată; 

– Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată; 

– Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale 

mobile; 

– Hotărârea nr. 1546/2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a 

bunurilor culturale mobile clasate; 

– Ordinul nr. 2035/2000 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

evidența, gestionarea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, 

case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil.  
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– Ordinul 2371/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidența, 

gestionarea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case 

memoriale, centre de cultură și alte unități de profil. 

 

 

 

MANAGER, 

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA 

 

 

 

 


