MUZEUL BANATULUI MONTAN
B-DUL REPUBLICII NR. 10
3228420 REŞIŢA
NR.
ANUNŢ
Muzeul Banatului Montan organizează la sediu, în perioada 08.02.2022 – 14.02.2022 concurs pentru ocuparea
următorelor posturi vacante:
- 1 post contractual de muzeograf gr. I ;
- 1 post contractual de administrator tr.I;
Prima probă (proba scrisă) se va desfăşura în data de 08.02.2022, ora 900 pentru functia contractuala de executie
vacanta de muzeograf gr.I si ora 1200 pentru functia contractuala de executie vacanta de administrator tr.I.
Condiţii de participare:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din HG 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, cu modificările şi completările
ulterioare:
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitatea deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
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.
Condiții specifice:
pentru funcția contractuală de execuție vacantă de muzeograf gr. I
1) studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul istorie, specializare
arheologie;
2) cunostinte operare PC;
3) vechime in specialitate, minim 3 ani si 6 luni;
4) abilitati, calitati si aptitudini necesare: disciplina in munca, capacitate de lucru in echipa, capacitate de a se
adapta la sarcini in continua schimbare;
5) cerinte specifice: disponibilitate la program de lucru prelungit inclusiv in zilele de sambata, si sarbatori legale
datorita specificului instututiei muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzatoare celor lucrate, deplasari,
preluare gestiune.
pentru funcția contractuală de execuție vacantă de administrator tr. I
1) studii de specialitate: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
2) vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;
3) abilități de relaționare-comunicare;
4) experiență în planificarea și coordonarea activităților de inventariere și de întreținere a bunurilor;
Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2022, ora 1500.
Actele care compun dosarul de înscriere, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muzeograf gr. I si
administrator tr.I in perioada 17.01.2022 – 31.01.2022 sunt următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de
autoritatea sau instituţia publică;
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d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului;
f) adeverinţă medicală 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 unităţile sanitare abilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
g) curriculum vitae;
Bibliografia pentru:
pentru funcția de muzeograf gr. I
1. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența,
gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre
de cultură și alte unități de profil.
2. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr.
927 din 15 noiembrie 2006, modificată prin legea 330/2009.
3. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 – Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,
republicată în Monitorul Oficial nr. 828 din 9 decembrie 2008, modificată prin legea 329/2009 și art. 59,
60, 61 abrogate de legea 329/2009.
4. Procedura pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național
(de pe http://ran.cimec.ro/).
5. Radu Florescu, Bazele muzeologiei (curs prescurtat), București, 1982, pp. 31-35.
6. Radu Florescu, Bazele muzeologiei (curs prescurtat), București, 1982, pp. 43 – 74.
7. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, București, 1975, cap. 1/A.
8. Adrian Bejan, Dorel Micle, Arheologia. O știință pluridisciplinară. Metode clasice și moderne
de
lucru, Timișoara, 2006, pp. 208 – 212.
pentru funcția de administrator tr. I
1. Ordinul nr. 2861 din 9 septembrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu completările și
modificărilor ulterioare
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu completările și
modificărilor ulterioare
3. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu completările și modificărilor ulterioare
4. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul I si Titlul III.

Manager,
Bozu Petru Flavius

Şef serviciu,
Ilie Marinela
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