
ANUNŢ: 03.12.2015 

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

I. Muncitor calificat  I (poz. 27 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 

- 28 decembrie 2015, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de 
concurs; 

- 29 decembrie 2015, ora 12.00, selecţia dosarelor  
- 30 decembrie 2015, ora 12,00, anunţarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 
- 31 decembrie 2015, ora 12.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 04 ianuarie 2016, ora 12.00, rezultatul contestaţiilor; 
- 06 ianuarie 2016, ora 10.00, proba scrisă; 
- 07 ianuarie 2016, ora 10.00, rezultatul probei scrise; 
- 08 ianuarie 2016, ora 12,00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 12 ianuarie 2016, ora 12.00, rezultatul contestaţiilor; 
- 13 ianuarie 2016, ora 10.00, interviu; interviul va fi urmat de o probă practică;  
- 14 ianuarie 2016, ora 12,00, anunţarea rezultatelor; 
- 15 ianuarie 2016, ora 12.00, termenul limită de depunere a contestaţiilor; 
- 18 ianuarie 2016, ora 12,00 rezultatul contestaţiilor; 
- 19 ianuarie 2016, ora 12,00, anunţarea rezultatelor. 

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 28 decembrie 2015, ora 12.00. 

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină: 

• cerere de înscriere la concurs; 
• copia actului de identitate; 
• curriculum vitae; 
• diplome de studii şi 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; 
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• 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: 

Muncitor calificat  I (poz. 27 din statul de funcţii) - 1 post: 
• absolvent/ă de 10 clase; 
• permis de conducător auto, categoriile B, C, E; 
• experienţă în domeniu de cel puţin 10 ani; 
 
BIBLIOGRAFIE: 

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată; 

- Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 
 

  Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Apostolescu 
Miron Liliana, tel: 0339401002, fax: 0339401003, e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro.” 
 
 

MANAGER, 
Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA 

 
 


