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ANUNT

uzeul Judelean de lstorie Bra;ov organizeazS concurs de recrutare pentru ocuparea pe

5 nedeterminati a 4 posturi contractuale vacante de execulie, de: PAZNIC, in cadrul

mpartimentului Achizi.tii, Administrativ, MUNCITOR CALIFICAT in cadrul Compartimentului

izilii, Administrativ, ARHEOLOG DEBUTANT in cadrul Serviciului Valorificoreo Patrimoniului 5i
', grad profesional Sll din cadrul Compartimentului Finonciar-Contabilitote.

a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidalii trebuie si
lineasci urmdtoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat

Hotdr6rea Guvernului nr.286 din 23 martie zOtL, cu modificdrile gicompletSrile ulterioare:

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

statelor aparlin6nd Spatiului Economic European 9i domiciliulin Rom6nia;

cunoagte limba rom6n5, scris $i vorbiU

are vArsta minimi reglementatd de prevederile legale;

are capacitate deplini de exercitiu;

are o stare de sindtate corespunzitoare postului pentru care candideazS, atestati pe

baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare

abilitate;

indeplinegte condiliile de studii gi, dupS caz, de vechime sau alte condilii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnatS definitiv pentru sdv6rgirea unei infracliuni contra umanitSlii,

contra statului ori contra autorititii, de serviciu sau in legdturi cu serviciul, care

impiedic6 infdptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni

sivArgite cu intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceplia

situalieiin care a intervenit reabilitarea. :
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de PAZNIC su
a,/ nivel studii - generale;

'/ vechime in specialitatea studiilor necesare ocuplrii postului: nu este cazul;
./ curs de agent de pazS;

,/ atestat pentru agent de pazS/securitate;
,/ permis de conducere categoria B.

{ nivel studii - generale + curs calificare profesionald / gcoald profesionald, cu cel pu}in upa

din calificdrile: electrician, licdtug mecanic, t6mplar, dulgher;
,/ vechime: minim 6 anivechime in calificare;

'/ cunogtinle temeinice in ceea ce privegte gestionarea materialelor;
,/ permis de conducere categoria B.

de ARHEOTOG DEBUTANT sunt:

'/ studii superioare absolvite cu diplomd de licen!5 in specializdrile: arheologie/istorie;

'/ vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei contractuale: nu se cere.

conditii

de ECOI

'/ - studii superioare economice;

'/ - cel pulin 3 ani experien!5 in contabilitate;

'/ - cunogtinle de operare pe calculator: nivel avansat;
,/ - limba englezd nivel mediu.

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

o 14 ianuarie 2022, ora 11,00: termenul limitd de depunere a dosarelor;

o 18 ianuarie 2022, ora 09,00: proba scris5;

o 20 ianuarie 2022, ora 09,00: interviul.

Concursul pentru postul de muncitor calificat se va organiza conform calendarului urmitor:

o L4 ianuarie 2022, ora 11,00: termenul limitd de depunere a dosarelor;

o 18 ianuarie 2022, ora !2,OO: proba scrisS;

o 20 ianuarie 2022, ora 12,00: interviul.

vederea participdrii la concurs gi a ocupdrii funcliei contractuale



I pentru postul de arheolog debutant se va organiza conform calendarului urmdtor:

L4 ianuarie 2022, ora 11,00: termenul limiti de depunere a dosarelor;

19 ianuarie 2022, ora L0,00: proba scrisS;

2l ianuarie 2022, ora 10,00: interviul.

ncursul pentru postul de economist 5ll se va organiza conform calendarului urmdtor:

14 ianuarie 2022, ora 1L,00: termenul limiti de depunere a dosarelor;

26 ianuarie 2022, ora 10,00: proba scrisS;

28 ianuarie 2022, ora 10,00: interviul.

de desfi$urare a concursului:
Concursul constd in 3 etape succesive, dupd cum urmeazi :

Selectia dosarelor de inscriere;
Proba scrisS;
lnterviul.

pot prezenta !a urmitoarea etapS numai candidalii declarati admigi !a etapa

termen de maximum 2 zile lucrdtoare de la data expiririi termenului de depunere a

relor (ultima zi de depunere a dosarelor L4.OL.2O22, ora 11,00) comisia de concurs are
igatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii condiliilor de participare la

rs. Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afigeazd, cu mentiunea ,,admis" sau

ns", la sediul gi pe site-ul instituliei. in termen de maxim 24 de ore de la afigarea
Itatului selectdrii dosarelor de inscriere candidatii respingi au dreptul sd depuni

ntestatie. Rezultatul contestaliei se comunici candidalilorin termen de24 de ore de la

expiririi termenului de depunere a contestatiilor.
scrisd se va desfdgura: in data de 18.01.2022, ora 09,00 pentru paznic, in data de

ora 12,00 pentru muncitor calificat, in data de 19.01.2O22, ora 10,00 pentru

debutant gi in data de 25.01.2O22, orc 10,00 pentru economist Sll. Proba scrisS

in sintezi din bibliografia de concurs. Prin proba scrisi se testeazd cunogtintele
e necesare ocupirii postului pentru care se organizeazd concursul. Subiectele

ru proba scrisi se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel inc6t sd reflecte
pacitatea de analizi gi sintezl a candidatilor, in concordanti cu nivelul gi specificul

ului pentru care se organizeaz5 concursul. Pentru candidatii la ocuparea aceluiagi post,

biectele sunt identice in cadrul aceluiagi concurs.
re prob5 a concursului va fi notati cu 0-100 puncte de cdtre fiecare membru al comisiei

concurs. Pentru a fi declarali admigi, candidatii trebuie si ob1in5 la fiecare probi
rimum 50 de puncte.



Timpul acordat pentru proba scrisd este de maxim 2 ore. lntrarea candidalilor ?n sala
concurs se va face cu L5 de minute inainte de inceperea probei scrise. Fiecare candidat
avea asupra sa buletinul de identitate.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.
lnterviul se va sustine dupi expirarea termenului de contestalie de cel mult 1zi
de la data afiSSrii rezultatului probei scrise, la care se adaugi maxim 24 ore termen
solulionarea contestaliilor, de la afigarea probei scrise. Suslinerea probei interviu se face
data de 2o.ol.2o22, ora 09,00 pentru postul de paznic, in data de 2o.oL.2o22, ora
pentru muncitor calificat, in data de2L.OL.2O22, ora 10,00 pentru arheolog debutant gi
data de 28.OL.2O22, ora 10,00 pentru economist Sll.
lnterviul din tematica gi bibliografia de concurs, se realizeazd conform planului de in
intocmit de comisia de concurs in ziua desfdgurdrii acestei probe pe baza criteriilor
evaluare.
ln cadrul interviului se testeazS: abilitSli gi cunogtinle impuse de funclie; capacitatea
analizi 9i sintezS; initiativi 5i creativitate; aptitudinile gi motivalia candidalilor.
membru al comisiei de concurs poate adresa intrebdri candidalilor.
Rezultatele finale se vor afiga dupd expirarea termenului legal de contestalie de maxim llzi
lucritoa re.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului, inclusiv a rezultatelor finale
concursului, se face prin mentionarea punctajului final al fiecirui candidat gi a
"admis" sau "respins", prin afigare la locul desfdguririi concursului gi, dupd caz, pe s
institutiei.
Se considerd admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obli
cel mai mare punctaj dintre candidalii care au concurat pentru acelagi post, cu condilia
acegtia s5 fi oblinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate cand
care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scris5, iar dacd egalitatea se
candidalii aflali?n aceasti situalievorfi invitali la un nou interviuin urma cdruia comisia
concurs va decide asupra candidatului c6gtigitor.
Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funclii contractuale vacante
consemneazd in raportul final al concursului.

Conform art. 5 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
sectorul bugetar plStit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidalii vor
un dosar de concurs care va conline urmdtoarele documente:

- cererea de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritSlii sau instituliei pub
organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,
dupd caz;

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



- carnetul de muncd sau, dupi caz, adeverinlele care atesti vechimea in muncd, in
meserie 9i/sau in specialitatea studiilor, in copie;

- cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale

care s5-lfacd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;
- adeverin!5 medicali care sd ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberatd cu cel

mult 5 luni anterior derulSrii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau

de cStre unitSlile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.

inla care atestd starea de s5ndtate conline, in clar, numlrul, data, numele emitentului gi

itatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndt5lii.
cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie rdspundere c5 nu are antecedente

e, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a

pleta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdni la data

rii primei probe a concursului.
ia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de muncd sau, dupi caz,

care atesti vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii
formititii copiilor cu acestea.
atii suplimentare se pot obtine la sediul Muzeului Judelean de lstorie Bragov, str. Nicolae

nr. 67, telefon: 0268/472350 sau email: office@brasovistorie.ro.

LIOGRAFIE PENTRU PAZNIC

nr. 33312O03 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia peroanelor,

ficatd 9i completat5;
nr. 3L9|2OO5 a securit5lii 9i sindtStrii in muncS;

nr. 3O7 I 2OO5 privi nd a pa ra rea im potriva i nce nd i i lor;
nr.3Lll2OO3 a muzeelor 9i colecliilor publice - republicatS, cu modificirile ulterioare;

lamentul de Organizare gi Funclionare al MuzeuluiJudelean de lstorie Bragov.

PENTRU MUNCITOR CALIFICAT

nr.53/2003,,Codul muncii" republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
nr. 3L912O05 privind securitatea gi sinltatea in munci cu modificdrile gi completdrile

nr. 307 I L2.O7 .2006 privi n d a pd ra rea im potriva i nce nd ii lor, rep u b I icatd;
nualul electricianului, ing. Olteanu Mircea, Edilia 201-9;

AnAne nr. L39L12006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de

nr.195l2OO2 privind circulatia pe drumurile publice

nr,L95|2OO2 privind circulatia pe drumurile publicel)
nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de

bustibil si ulei pentru automobile

uni elementare de electricitate.
ontarea qi utilizarea aparatelor de joasd tensiune.



Montarea 9i utilizarea maginilor electrice.
intrelinerea maginilor, aparatelor gi instalaliilor electrice de joasS tensiune.
Realiza rea circuitelor electronice din insta laliile electrice.
Exploatarea instalaliilor gi echipamnetelor electrice de joasd gi medie tensiune.
Repararea defectelor in echipamente 9i instalalii electrice de medie gijoas5 tensiune.
Norme generale de prevenirea gi stingerea incendiilor.
Obligaliile privind securitatea gi sdndtatea in munc5.
Utilizarea echipamentului individual de proteclie 9i ce condiliitrebuie sE indeplineascS.
Obligaliile participanlilor la trafic.
Noliunigenerale referitoare la consumul normat gi efectiv de combustibil.

BIBIIOGRAFIE PENTRU ARHEOLOG DEBUTANT
Legea 3L1l2OOg (R) privind muzeele gicolecliile publice republicatS;
Legea L82|2OOO, actualizatS, privind protejarea patrimoniului cultural nalional mobil;
Ordinul 20351L8.O4.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenla,
gi inventarierea bunurilor culturale delinute de muzee, coleclii publice, case memoriale,
de culturi 9i alte unitdli de profil;
Ordinul Ministerului Culturii nr.3L89124.O9.2O2O privind delegarea competenlei Ministeru
Culturii cdtre serviciile publice deconcentrate in privinla avizdrii documentaliilor Plan Urban
Zonal cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, care au drept obiectiv introducerea
intravilan a terenurilor situate in extravilanul localitSlilor, competen!5 stabiliti prin Anexa
pc.LTa din Legea 3501200L privind a menajarea teritoriu lui gi urba nism ul;

Ordonanta nr. 4312000 privind proteclia patrimoniului arheologic Ai declararea unor s

arheologice ca zone de interes national, republicatS,

Legea 422|2OOL privind protejarea monumentelor istorice,

Ordinul Ministerului Culturii gi Cultelor nr.25L81O4.09,2007 privind metodologia de ap
procedurii de descircare de sarcind arheologicS,

Ordinul nr.2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autori
pentru cercetare arheologicS, Ordinul M.C nr. 2657/202L pentru modificarea gi

anexei la Ordinul M.C nr. 2562l2OtO gi a Standardelor gi Procedurilor arheologice
Ordinu I Ministerului Culturii gi Cultelor nr. 2392106.09.2004

comp

Costea, Florea, Repertoriul arheologic olJudelului Brogov, Editura C2Design, Bragov, 2OO4;
Maria-Magdalena $tefan, Valeriu Cavruc, Dan $tefan, ArheGlS : arheologie digitatd gi
monuolteoretic Aiexemple de oplicore, Editura ,,lstros", Brdila, 2OLZ;
CUMIDAVA: revista MuzeuluiJudeleon (de lstorie) BraSov, t967-zOtL.

BTBLTOGRAF!E S! TEMATTCA PENTRU ECONOMTST Sil

TEMATICA

instituite p
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1

Finanlarea instituliilor publice. Cadru general, principiile gi procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea gi utilizarea fondurilor publice. ParticularitSli ale finan!5rii
insitiuliilor publice de culturS.

2. Bugetul de venituri gi cheltuieli gi execulia bugetari la instituliile publice de

culturS.

Principiile de bazd ale elaboririi gi execuliei bugetului, etapele elaboririi, mecanismul
aprobirii bugetului in instituliile publice finanlate din bugetul local, execulia bugetarS.

Clasificalia bugetarS.

Angajarea, lichidarea, ordonanlarea 9i plata cheltuielilor instituliilor publice. Organizarea,

evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare gi legale.

Contabilitatea instituliilor publice. Principii de bazd ale contabilit5lii, particularitSli privind

organizarea contabilitSlii la instituliile publice, reglementiri contabile specifice.

ModalitSli de organizare a activitSlii financiar contabile in instituliile publice de culturS.

Controlul financiar preventiv la instituliile publice. Obiectivele, organizarea gi regimul
acordSrii vizei de control financiar preventiv.

lnventarierea patrimoniului. Cadrul legal, inregistrarea, scoaterea din funcliune,
valorificarea, declasarea gi casarea bunurilor;

Achizilii publice. Cadru general, procedurile pentru atribuirea contractului de achizitie
publicS, dosarul achiziliei publice. ModalitSli de achizilie publicS: cererea de ofertS, licitalia
publicd;

Gestionarea gi constituirea bazelor de date.

lmplementarea sistemului nalional de raportare - FOREXEBUG. Reguli privind inregistrarea,
modificarea 9i revocarea accesului la functionalit5tile sistemului national de raportare -
Forexebug prin "Punctul Unic de Acces" al entitSfilor.

BIBTIOGRAFIE

Legea27312006 privind finanfele publice locale cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;

Legea contabilitI1iinr.82ll99l, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ordinul nr. 191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea

conducerea contabilitdlii instituliilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice

instrucliunile de aplicare a acestuia.

9i

9i



5.

4. OMFP nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichi
ordonanfarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizarea, evidenla
rapoftarea angajamentelor bugetare qi legale, cu completarile qi modificirile ulterioare;

OG nr. 11911999 privind auditul intern gi controlul financiar-preventiv, cu modificdrile
completdrile ulterioare;

6. HGR nr. 84111995 privind procedurile de transmitere ftrd plat6 qi de valorificare a bunuri
instituliilor publice, cu modificSrile gi complet[rile ulterioare;

7. Ordinul nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
exercitarea controlului financiar preventiv qi a Codului specific de norme profesi
pentru persoanele care desfrgoar6 activitatea de control financiar preventiv propriu;

8. OMFP nr. 286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;

9. Legea nr.2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanfii gi rdspunderea
legitura cu gestionarea bunurilor, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;

10. OG nr. 8112003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe aflate in patrimon
instituliilor publice, cu completdrile gi modificirile ulterioare;

11. HGR nr.27612013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completdrile
modifi c[rile ulterioare;

12.OG nr.80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituliile publice, cu modificdrile
completdrile ulterioare;

13. Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificarile gi complet[rile ulterioare;

14. Hotdrdrea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru
Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

15. Legea nr. 5312003 - Codul Muncii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

16. Ordin 195412005 - pentru aprobarea Clasificafiei indicatorilor privind finanJele publice;

17. Ordin 202112013 - pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice privi
organizarea gi conducerea contabilit6lii instituliilor publice, Planul de conturi
instituliile publice gi instruc(iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministru
finanfelor publice nr. 1 .91 712005;

la

le



18. Ordin nr.201112013 pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite

bugetare";

19. Ordin MFP nr. 51712016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte

din procedura de funclionare a sistemului na{ional de raportare - Forexebug cu modific6rile qi

complet[rile ulterioare;

20. Ordin nr. 263412015 privind documentele financiar - contabile.




