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A N U N Ţ 

 

 

 

          MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

de execuţie în regim contractual, vacantă de INSPECTOR DE SPECIALITATE ACHIZIŢII 

PUBLICE GR. II, din cadrul serviciului Financiar Contabil, Resurse Umane Administrativ. 

      

Condiţii generale: 

     - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011 actualizată 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, actualizată cu HOTĂRÂREA 

nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014. 

 

       Condiţii specifice: 

           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

    - vechimea  muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei – 3 ani şi 6 luni. 

        

        Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porților de Fier, strada Mareşal 

Averescu, nr. 14, et. 2-3, din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.06.2016 – 27.07.2016 şi constă 

în susţinerea a două probe:  

 - Proba scrisă  în data de 15.07.2016, ora 10,00; 

             - Interviul  în  data  de 21.07.2016, ora 10,00. 

   

        Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 -dosarele de concurs se depun până în data de 07.07.2016, ora 16
30

;  ( în termen de 10 zile 

lucrătoare  de la data afişări pentru ocuparea unui post vacant (în termen de 5 zile lucrătoare  de la 

data afişări pentru ocuparea unui post temporar vacant);-art. 19 alin. 1 

           -selecţia dosarelor se va face până în data de 11.07.2016, ora 14
30

 ( în termen de maxim 2 

zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post 

vacant (în termen de  maxim o zi lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a dosarelor 

pentru ocuparea unui post temporar vacant); -art. 19 alin. 2 

          - afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 12.07.2016, ora 14
30

                    

( comunicarea rezultatului selecţiei dosarelor  se face prin afişare la sediul autorităţii organizatoare 

şi pe pagina de internet a acesteia în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru 

selecţie);- art. 20  

          - contestaţiile se pot depune până în data de 13.07.2016, ora 14
30

 ( în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la afişarea rezultatului  selecţie dosarelor)-art.31 

          - soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 14.07.2016, ora 14
30

 ( în termen de cel 

mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru rezultatul  

selecţie dosarelor)-art.32, alin. 1 
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          - afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor  se face  în data 

de 14.07.2016, ora 14
30 

(comunicarea rezultatului contestaţiei se face prin afişare la sediul 

autorităţii organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionarea 

contestaţiilor)-art. 34 alin. 2; 

           -proba scrisă are loc în data de 15.07.2016, ora 10
00

, la sediul Muzeului Regiunii Porților de 

Fier, art. 21; 

         - afişarea rezultatelor la proba scrisă 18.07.2016, ora 14
00 

( comunicarea rezultatelor la proba 

scrisă  se face prin afişare la sediul autorităţii organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia în 

termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei);- art. 30, alin 3; 

         - contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 19.07.2016, ora 

14
00

.( în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului  probei scrise)-art.31 

          - soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 20.07.2016, ora 14
00

 ( în termen de cel 

mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru rezultatul la 

proba scrisă)-art.32, alin 2 

          - afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face  în data de 

20.07.2016, ora 14
00

 (comunicarea rezultatului contestaţiei se face prin afişare la sediul autorităţii 

organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionarea contestaţiilor)-art. 34 

alin. 2; 

           - interviul are loc în data de 21.07.2016, ora 10
00 

la sediul Muzeului Regiunii Porților de Fier  

art. 24, alin 5; (Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise şi/sau probei practice, după caz.) 

         - afişarea rezultatelor la interviu 22.07.2016, ora 14
00

 ( comunicarea rezultatelor la interviu  se 

face prin afişare la sediul autorităţii organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia în termen de o 

zi lucrătoare de la finalizarea probei);- art. 30, alin 3; 

         - contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 25.07.2016, ora 14
00

 ( 

în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului  interviului)-art.31 

          - soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 26.07.2016, ora 14
00

 ( în termen de cel 

mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru rezultatul la 

interviu)-art.32, alin 2 

          - afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face  în data de 

26.07.2016, ora 14
00

 (comunicarea rezultatului contestaţiei se face prin afişare la sediul autorităţii 

organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionarea contestaţiilor)-art. 34 

alin. 2; 

           -comunicarea rezultatelor finale de 27.07.2016, ora 14
00

 ( comunicarea rezultatelor finale  se 

face prin afişare la sediul autorităţii organizatoare şi pe pagina de internet a acesteia în termen de 

maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiei la interviu prevăzut 

de art. 32 alin 2  );- art. 34, alin 3. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 

Porților de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et. 2-3, din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 

zile lucrătoare  de la data afişări pentru ocuparea unui post vacant (în termen de 5 zile lucrătoare  de 

la data afişări pentru ocuparea unui post temporar vacant) şi vor conţine în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din  anexa la Hotărârea Guvernului 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, actualizată cu HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, după cum 

urmează: 
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            a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii; 

            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 solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

            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 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

            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; 

             g) curriculum vitae. 

 

        Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. 

                Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, d-na Dumitru 

Alina Ionela din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et. 2-

3, din Drobeta Turnu Severin cam. 8, telefon 0252 – 31 21 77. 

 

 

 

 


