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ANUNȚ
Muzeul Banatului Montan organizeaza la sediu, concurs în perioada 26-30.09.2014 pentru
urmatorul post vacant:
1 post contractual de muzeograf cu studii superioare gr. I
Prima proba va fi sustinuta în data de 26.09.2014, ora 12:00.
Conditii de participare:
a) Studii superioare de specialitate,doctor în istorie sau doctorand ;
b) Cunostinte de utilizare PC;
c) Minim 3 ani si 6 luni în specialitate (în domeniul istoriei)
Dosarele se vor depune pâna la data de 26.08.2014, ora 1530.
Actele care compun dosarul de înscriere, la concursul pentru ocuparea postului vacant de
muzeograf gr.I, organizat în perioada 26-30.09.2014 sunt urmatoarele:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste
vechimea în munca,în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
I.Pentru functia contractuala de muzeograf gr.I din cadrul Serviciului Cercetare-Evidenta al
Muzeului Banatului Montan
1. functia contractuala de muzeograf gr.I
1. Istoria României, vol I – II, Editura Academiei;2002,2003;
2. Istoria României. TRANSILVANIA, vol. I, Edit. „George Baritiu”, Cluj-Napoca, 1997;
3. Godea Ioan, Muzeotehnica,Editura Muzeului Tarii Crisurilor,Oradea,2007;
4. D.Benea, Istoria Banatului în Antichitate, Timisoara 2013;
5. E.Chirila, N.Gudea,D.Stratan Trei tezaure monetare din sec.IV, Lugoj 1974;
6. I.Godea Muzeotehnica, Oradea 2007;
7. Legea muzeelor si a publice locale nr.311/2003;
8. Legea administratiei publice locale nr.215/2001;
9. Anexa la Hotarârea Consiliului Judetean Caras-Severin nr.233/19.12.2013 privind
Regulamentul de Organizare si Functionare al Muzeului Banatului Montan.
Manager(director),
dr.Dumitru Teicu

Întocmit,
Inspector de specialitate
Hîrtie Estera

Sef serviciu,
ec. Ilie Marinela

