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Muzeul Judefean de lstorie Bragov organizeazd concurs de recrutare pentru ocuparea pe

perioadi nedeterminatd a unui post contractual vacant de execulie, de muncitor calificat,

trea pta profesionald I din cadrul compartimentu lui Administrativ-paz5.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidalii trebuie sd

indeplineasci urmdtoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat

prin Hoti16rea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011-, cu modificirile gi completdrile

u lterioa re:

o a)are cetSlenia rom6ni, cetSlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparlin6nd Spatiului Economic European ;i domiciliulin Romdnia;

o b)cunoagte limba rom6n5, scris 5ivorbit;
o c) are vdrsta minim5 reglementati de prevederile legale;

o d) are capacitate deplini de exercitiu;

o e) are o stare de sSnitate corespunzStoare postului pentru care candideazS,

atestatd pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de

u nit6lile sanitare abilitate;

o f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte conditii

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnati definitiv pentru sdv6r;irea unei infractiuni contra

umanitSlii, contra statului ori contra autorit5tii, de serviciu sau in legiturd cu

serviciul, care impiedicl infdptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau

a unei infractiuni sdv6rgite cu intenfie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea

functiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participdrii la concurs gi a ocupdrii funcliei

contractuale sunt:

o nivelstudii- medii+ curs calificare profesionald /Scoald profesionalS, cu cel pu!in

una din calificdrile: electrician, ldcdtug mecanic, tdmplar, dulgher;

o vechime: minim 6 ani vechime in calificare;

o cunogtinle temeinice in ceea ce privepte gestionarea materialelor;

o permis de conducere categoria B.
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Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:

o 30 octombrie 2020:termenul limitd de depunere a dosarelor;

o 09 noiembrie 2020, ora 10,00: proba scrisS;

o lL noiembrie 2020, ora 10,00: interviul.

Condilii de desfdgurore o concursului:

Concursul constd in 3 etape succesive, dupi cum urmeazS :

a) Selectia dosarelor de inscriere;

b) Proba scrisS;

c) lnterviul.
Se pot prezenta la urmitoarea etapi numai candidalii declarali admigi !a etapa

precedentS.

a) in termen de maximum 2 zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de

depunere a dosarelor (ultima zi de depunere a dosarelor 30.10.2020) comisia de

concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii condifiilor

de participare la concurs. Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere se afiqeazd,

cu menliunea,,admis" sau,,respins", la sediul gi pe site-ul institu!iei. in termen de

maxim 24 de ore de la afigarea rezultatului selectirii dosarelor de inscriere

candidalii respingi au dreptul sd depuni contestatie. Rezultatul contestaliei se

comunicd candidalilor in termen de 24 de ore de la data expirdrii termenului de

depunere a contestaliilor.
b) Proba scrisd se va desfS5ura in data de 09.11.2020,incep6nd cu orele 10:00. Proba

scrisS constS in sintezd din bibliografia de concurs. Prin proba scrisi se testeazS

cunogtinlele teoretice necesare ocupirii postului pentru care se organizeazd

concursul. Subiectele pentru proba scrisi se stabilesc pe baza bibliografiei de

concurs, astfel inc6t si reflecte capacitatea de analizi gi sintezd a candidatilor, in

concordanti cu nivelul 5i specificul postului pentru care se organizeazi concursul.

Pentru candidalii la ocuparea aceluiagi post, subiectele sunt identice in cadrul

aceluiagi concu rs.

Fiecare probd a concursului va fi notatd cu 0-100 puncte de cdtre fiecare membru

al comisiei de concurs. Pentru a fi declarati admigi, candida!ii trebuie si obtind la fiecare

probd minimum 50 de puncte.

Timpul acordat pentru proba scrisd este de maxim 3 ore. lntrarea candidatilorin
sala de concurs se va face cu 15 de minute inainte de inceperea probei scrise. Fiecare

candidat va avea asupra sa buletinul de identitate.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru suslinerea probei interviu.

c) lnterviul se va susline dupd expirarea termenului de contestatie de cel mult 1zi
lucrdtoare de la data afi5Srii rezultatului probei scrise, la care se adaugd maxim 24 ore



termen pentru solutionarea contesta!iilor, de la afigarea probei scrise. Sustinerea

probei interviu se facein data de LL.LL.}O}O incep6nd cu orele 10:00.

lnterviul din tematica 5i bibliografia de concurs, se realizeazd conform planului de

interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfSguririi acestei probe pe baza

criteriilor de evaluare.

in cadrul interviului se testeazS: abilitS!i gi cunogtinle impuse de func!ie;

capacitatea de analizi gi sintezS; initiativi 9i creativitate; aptitudinile gi motivatia

candidalilor. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebdri

candidatilor.

Rezultatele finale se vor afi5a dupi expirarea termenului legal de contestatie de

maxim L zi lucritoare.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului, inclusiv a rezultatelor

finale ale concursului, se face prin men!ionarea punctajuluifinal al fiecirui candidat gi a

sintagmei "admis" sau "respins", prin afigare la locul desfdgurdrii concursului gi, dupd

caz, pe site-ul institutiei.
Se consideri admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul

care a oblinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelagi

post, cu condilia ca acegtia sd fiobtinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are

prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisS, iar dacS

egalitatea se menline, candida!ii afla!i ?n aceastd situa!ie vor fi invita!i la un nou

interviu in urma cdruia comisia de concurs va decide asupra candidatului cdgtigdtor.

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a uneifunctii contractuale vacante

se consemneazd in raportul final al concursului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar pl;tit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs

candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmdtoarele documente:

t. cererea de inscriere la concurs adresati conducdtorului autoritSlii sau instituliei

publice organizatoa re;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit

legii, dupd caz;

3. copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor 5i ale altor acte care atestd

efectuarea unor specializiri, precum gi copiile documentelor care atestd

indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia

p u blicS;

4. carnetul de muncd sau, dupi caz, adeverinlele care atestd vechimea in munc5, in

meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;



5. cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente

penale care s5-l faci incompatibil cu funclia pentru care candideazS;

6. adeverin!5 medicalS care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberati cu

cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al

candidatului sau de cdtre unitSlile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

8. alte documente relevante pentru desfdgurarea concursului.

Adeverinla care atestd starea de sSndtate contine, in clar, numdrul, data, numele

emitentuluigi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de MinisterulSdndtSlii.

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere c5 nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obliga{ia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t6rziu p6nd la data

desfdgurdrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii 5i carnetul de muncd sau, dupd caz,

adeverinlele care atestd vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii

conformitSlii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Muzeului Jude-tean de lstorie Bragov, str. Nicolae

Bd lcescu nr. 67, telefon : 0268/ 472350 sa u ema i I : office @ b rasovistorie. ro.

BIBLIOGRAFIE

Legea ff.53l2OO3,,Codul muncii" republicat6, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare;

Legea nr.3t9l2005 privind securitatea gi sindtatea in muncd cu modificdrile gi completdrile

u lte rioa re;

Legea nr.3O7lL2.O7.2006 privind apErarea impotriva incendiilor, republicatd;

Manualul electricianului, ing. Olteanu Mircea, EdiIia 2019;

HOTARARE nr. L39L12005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de

ursenti a Guvernului nr. l-9512002 privind circulatia pe drumurile publice

OUG nr. t95l2OO2 privind circulatia pe drumurile publice*)

ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de

combustibil si ulei pentru automobile

Tematicd

Noliuni elementare de electricitate.

Montarea gi utilizarea aparatelor de joasd tensiune.

Montarea gi utilizarea maginilor electrice.

intrelinerea maginilor, aparatelor gi instalaliilor electrice de joasd tensiune.



Realiza rea ci rcuitelor electron ice d in insta latiile electrice.

Exploatarea instalaliilor gi echipamnetelor electrice de joasd gi medie tensiune.

Repararea defectelor in echipamente gi instalalii electrice de medie si joasd tensiune.

Norme generale de prevenirea gi stingerea incendiilor.

Obligaliile privind securitatea gi sdnitatea in munc5.

Utilizarea echipamentului individual de proteclie gice condiliitrebuie sd indeplineascd.

Obligaliile participanlilor la trafic.

Noliunigenerale referitoare la consumul normat Si efectiv de combustibil.

iNToclvrrr,

PLESA ALINA
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