
MUZEULJUDETEAN DE ISTORIE BRA9OV

ANUNT

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

perioadS nedeterminatd a unui post contractual vacant de execulie, de referent marketing
studii medii, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Volorificarea Potrimoniului si un

post contractual de paznic, grad profesional M din cadrul Compartimentului Achizi.tii,

Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual riacant sau temporar vacant, candidalii trebuie si
indeplineascd urmitoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotd16rea Guvernului nr. 286 din 23 martie 201,1,, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare:

a) are cetSlenia rom6n5, cetSlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparlinSnd Spatiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;

b) cunoagte limba rom6n5, scr.is givorbit;
c) are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplind de exerciliu;

e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazS, atestatd pe

baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unititile sanitare
abilitate;

f) indeplinepte condiliile de studii 5i, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6r;irea unei infracliuni contra umanitS!ii,
contra statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care

impiedici infSptuirea justi!iei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unei infrac!iuni
s5v6r5ite cu inten!ie, care ar face-o ihcompatibilS cu exercitarea func!iei, cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participdrii la concurs gi a ocupirii funcliei
contractuale de referent marketing sunt:
,/ studii medii absolvite cu diplomd de bacalaureat;

'/ cunoagterea limbii engleze gi/sau germane la nivel avansat C1; ,

'/ abilit5li pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de v6rst5;
,/ abilitdli de comunicare gi de lucru in echipS;
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bund cunoastere a mediuluion-line pi a celuidigital de specialitate;

orice activitS!i desfdgurate in domeniul marketing, comunicare, implementare proiecte

culturale, activitSli cu publicul ce potfi dovedite cu acte constituie un avantaj;

vechime in specialitatea studiilor necesare ocupSrii postului: nu este cazul,

Conditiile specifice necesare in vederea participirii la concurs 5i a ocupSrii funcliei
contractuale de paznic sunt:

- nivel studii - generale;

- vechime in specialitatea studiilor necesare ocupdrii postului: nu este cazul;

- curs de agent de pazS;

- atestat pentru agent de pazd/securitate.

Concursul pentru postul de referent marketing se va organiza conform calendarului urmdtor:

o 08 aprilie 2021., ora LL,00: termenul limitd de depunere a dosarelor;

o !2 aprilie 2020, ora 09,00: proba scrisd;

o 1,4 aprilie 2020, ora 09,00: interviul.

Concursul pentru postul de paznic se va organiza conform calendarului urmdtor:

o 08 aprilie 2021-, ora 11,00:termenul limitd de depunere a dosarelor;

o L2 aprilie 2020, ora L2,00: proba scrisS;

o L4 aprilie 2020, ora L2,0O: interviul.

Condatii de desfigurare a concursului:
- Concursul constd in 3 etape succesive, dupd cum urmeazd :

- Selec[ia dosarelor de inscriere;
- Proba scris5'
- lnterviul.

Se pot prezenta la urmdtoarea etapi numai candidalii declarati admi5i la etapa
precedentd.
in termen de maximum 2 zile lucrStoare de la data expirSrii termenului de depunere a

dosarelor (ultima zi de depunere a dosarelor O8.O4.2OZL, ora 11,00) comisia de concurs
are obligaIia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii condiliilor de participare
la concurs. Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere se afigeaz6, cu menliunea,,admis"
sau,,respins", la sediul gi pe site-ul instituliei. in termen de maxim 24 de ore de la afigarea
rezultatului selectdrii dosarelor de inscriere candidalii respinSi au dreptul sd depunS
contestatie. Rezultatul contestatiei se comunicd candidalilor in termen de 24 de ore de la

data expirSrii termenului de depunere a contestafiilor.
Proba scrisd se va desfdgura in data de L2.O4.2O2L, ora 09,00 pentru referent marketing
studii medii giin data deL2.O4.2O2L,oraL2,OO pentru paznic. Proba scrisd constd in sintezS



\

din bibliografia de concurs. Prin proba scrisd se testeazd cuno5tinlele teoretice necesare
ocupdrii postului pentru care se organizeazd concursul. Subiectele pentru proba scrisi se

stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel inc6t si reflecte capacitatea de analizd 5i
sintezd a candida[ilor, in concordantd cu nivelul gi specificul postului pentru care se
organizeazd concursul. Pentru candidatii la ocuparea aceluiagi post, subiectele sunt
identice in cadrul aceluiagi concurs.
Fiecare probS a concursului va fi notati cu 0-100 puncte de cStre fiecare membru al
comisiei de concurs. Pentru a fi declarati admigi, candidalii trebuie s5 oblind la fiecare
probi minimum 50 de puncte.
Timpul acordat pentru proba scrisS este de maxim 3 ore. lntrarea candida[ilor in 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.
lnterviul se va sustine dupd expirarea termenului de contesta!ie de cel mult l- zi lucrEtoare
de la data afi5Srii rezultatului probei scnise, la care se adaugd maxim 24 ore termen pentru
solu[ionarea contestaliilor, de la afi5area probei scrise. Sus(inerea probei interviu se face
in data de L4.O4.2O2L, ora 09,00 pentru postul de referent marketing gi in data de
L4.O4.2O2L, ora t2,OO pentru paznic.
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: abilitSti gi cuno5tinle impuse de funclie; capacitatea de
analiz5 5i sintezS; initiativd gi creativitate; aptitudinile gi motivalia candida[ilor. Fiecare
membru al comisiei de concurs poate adresa intrebdri candidalilor.
Rezultatele finale se vor afi5a dupd expirarea termenului legal de contesta[ie de maxim 1

zi lucritoare.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale
concursului, se face prin mentionarea punctajului final al fiecdrui candidat gi a sintagmei
"admis" sau "respins", prin afi5are la locul desfiguririi concursului gi, dupd caz, pe site-ul
institutiei.
Se considerS admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a

obtinut cel mai mare punctaj dintre candidalii care au concurat pentru acelagi post, cu
condilia ca acegtia sd fi oblinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate
candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisS, iar dacS egalitatea se
menfine, candidatii aflaIiin aceastS situa!ie vor fi invita!i la un nou interviu in urma ciruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului cS5tigdtor.
Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funclii contractuale vacante se
consemneazd in raportulfinal al concursului.

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

unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor func{iilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plStit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta
un dosar de concurs care va conline urmitoarele documente:



- cererea de inscriere la concurs adresati conducitorului autoritSlii sau instituiiei
publice organizatoa re;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii,
dupd caz;

- copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor 5i ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea
conditiilor specifice ale postului, inclusiv certificatul Certificatul de competen!5
lingvisticS;

- carnetul de muncd sau, dupi caz, adeverinlele care atestS vechimea in muncd, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

- cazieruljudiciarsau o declaralie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale
care s5-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;

- adeverin!5 medicalS care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberati cu cel
mult 6 luni anterior derulSriiconcursului de cdtre medicul de familie al candidatuluisau
de citre unitdlile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.
Adeverinla care atesti starea de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele emitentului
5i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SdndtSlii.
in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere c5 nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obligalia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data
desfdgurdrii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de muncd sau, dupd caz,

adeverintele care atestd vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificdrii
conformitdtii copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se pot obline la sediul Muzeului Judelean de lstorie Bragov, str. Nicolae
Bi lcescu nr. 67, telefon : 0268 I 472350 sa u ema i I : office @ b ra sovistorie. ro.

BIBLIOGRAFIE PENTRU REFERENT MARKETTNG

Legea nr.544l2OO1privind liberul acces la informaliile de interes public, actualizatd;
Legea nr.31,t/2O03 a muzeelor gi colecliilor publice - republicatS, cu modificdrile ulterioare;
Regulamentul de Organizare gi Funclionare al MuzeuluiJude[ean de lstorie Bragov;
https ://www. b rasovistorie. rol
https ://www. b rasovistorie. rololi m pia/
https://www.facebook.com /m uzeu liudetea ndeisto rieb rasov/
https ://www.faceboo k.com /M uzeu lOl i m pia

https://www.face book.com/bastion u la rtisti lorl
https ://www.face book.com/Orase leSta I in

B!BTIOGRAFIE PENTRU PAZNIC

Legea nr. 33312O03 privind paza obiectivelor, bunurilor, valoril'or si proteclia peroanelor,
modificatS 9i completatS;
Legea nr.319|2OOG a securitdtii si sdn5t5!iiin munc5;
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Legea nr. 307 12006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr.3LL|2OO3 a muzeelor gicolecliilor publice - republicatS, cu modificirile ulterioare;
Regulamentul de Organizare gi Funclionare al MuzeuluiJudelean de lstorie Bragov.

irurocvrrr,
PLESA ALINA
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