
MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2637/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muncitor calificat Tr.11 din cadrul Serviciului Financiar 
Contabil, Resurse - Umane Administrativ, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) mi a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii şcoala profesională absolvite cu 

certificat de calificar~; 
- vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei - 6 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal 
Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în 
susţinerea a două probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. , 
-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 



- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Specialitf te Resurse Umane, 

Ec. Screci~ana 

PROF. DRD. CHIR 

Contabil, 

Dulamă Mioara 

~-



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2636/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea a două 
funcţii de execuţie în regim contractual, vacante de muncitor calificat Tr.I din cadrul Serviciului 
Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii şcoala profesională absolvite cu 

certificat de calificarp,; 
- vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei - 9 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal 
Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în 
susţinerea a două probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 



- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 1466; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 1466; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speci~i~!_: ~surse Umane, 

Ec. Screc~o:dlna 
Contabil, 

Dulamă Mioara 

tJ~~ 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2635/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muncitor necalificat Tr.I din cadrul Secţiei Ştiinţele Naturii 
- Acvariu, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii generale; 
- vechimea în muncă necesară ocupării funcţiei - 9 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal 
Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în 
susţinerea a două probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' 

-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 



- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 

,,.-.. telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speciali~te ~urse Umane, 

Ec. Scre~~da~ 

PROF. DRD. CHIRCU 

Contabil, 

Dulamă Mioara 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2638/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de Inspector de Specialitate Achiziţii Publice Gr.11 din cadrul 
Serviciului Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

r-.. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni; 
- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 

funcţiei - 3 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 



- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Specia itate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

PROF. DRD. CHI 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2629/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf Gr.I din cadrul Secţiei Laborator Conservare -
Restaurare, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei , de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni; 
- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 

funcţiei - 3 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă În susţinerea a două 
probe: 

/""'\ - Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 



- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. I din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speciali ate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

~----

PROF. DRD. CHIR 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2631/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf Gr.I din cadrul Secţiei Muzeul de Artă, a 
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

,........._ e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni; 
- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 

funcţiei - 3 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 



- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 

r'\ telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Specia tate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

M 

PROF. DRD. CHIRC 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2639/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de Inspector de Specialitate - Relaţii Publice - Administrativ 
Gr.III din cadrul Serviciului Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ, a Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni; 
- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 

funcţiei - 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă În susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. , 
-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 



- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speci tate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

A MARIANA 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2630/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de restaurator debutant din cadrul Secţiei Laborator 
Conservare - Restaurare, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi , după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei - nu este necesară. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal 
Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în 
susţinerea a două probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora I 0°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 



- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. I din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Spec·alitate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2632/1 6.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf Gr.IA din cadrul Secţiei RelaJii Publice, 
Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

,...-..,, e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni; 
- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 

funcţiei - 6 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 



- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speci itate Resurse Umane, Contabil, 

Ec. Screciu Lo edana Dulamă Mioara 

PROF. DRD. CHIR 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2633/1 6.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf Gr.11 din cadrul Secţiei Secţiei Reia/ii Publice, 
Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

/"'"", e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni; 
- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 

funcţiei - 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 



- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor Ia interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 1 O zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 

~ telefon 0252-31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speci itate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 
~,-

PROF. DRD. CHIR 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2640/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
conducere în regim contractual, vacante de Şef serviciu grad II/Economist Gr.IA din cadrul 
Serviciului Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu 
mai mult de 6 luni, specializarea ştiinţe economice; 

- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcţiei - 6 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 



- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Special ate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

~-



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2634/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea a două 
funcţii de execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf debutant din cadrul Secţiei Ştiinţele 
Naturii - Acvariu, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu mai mult de 6 luni, 
specializarea biologie, ecologie, geologie, geografie, mediu, ingineria mediului; 

- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcţiei - nu este necesară. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 14°0; 



- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speciali te Resurse Umane, Contabil, 

PROF. DRD. CHI 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2627/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf Gr.IA din cadrul Secţiei Arheologie - Istorie, a 
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu 
mai mult de 6 luni, specializare in domeniile istorie - arheologie; 

- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcţiei - 6 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 



- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon0252-3121 77. 

Întocmit, 

te Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

\ 

... "t \ 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2628/16.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de Inspector de Specialitate Relaţii Publice Gr.I din cadrul 
Filialei Orşova, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu 
mai mult de 6 luni; 

- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcţiei - 6 ani şi 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora 10°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' 

-selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 



- contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 
22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 1 O zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon0252-3121 77. 

Întocmit, 

Inspector de S~Resurse Umane, 

Ec. Screciu Loredana 

Contabil, 

Dulamă Mioara 

O INIŢA MARIANA 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 
Nr.2626116.05.2017 

ANUNŢ 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de 
execuţie în regim contractual, vacante de muzeograf Gr.11 din cadrul Secţiei Etnografie şi Artă 

Populară, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. 

Condiţii generale: poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă până la emiterea diplomei, dar nu 
mai mult de 6 luni; 

- vechimea în muncă (pe studii superioare) sau în specialitatea studiilor necesară ocupării 
funcţiei - 6 luni. 

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, 
nr. 14 din Drobeta Turnu Severin în perioada: 24.05.2017 - 29.06.2017 şi constă în susţinerea a două 
probe: 

- Proba scrisă în data de 19.06.2017, ora J0°0; 

- Interviul în data de 23.06.2017, ora 14°0. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-dosarele de concurs se depun din data de 24.05.2017 ora 09°0 până în data de 09.06.2017 ora 

1630. 
' -selecţia dosarelor se va face până în data de 13.06.2017, ora 1630; 

- afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 14.06.2017, ora 1630; 

- contestaţiile se pot depune până în data de 15.06.2017, ora 1630; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 16.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor se face în data 
de 16.06.2017, ora 14°0; 

-proba scrisă are loc în data de 19.06.2017, ora 10°0 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de 
Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.06.2017, ora 14°0; 



- contestaţiile pentru rezultatul Ia proba scrisă se pot depune până în data de 21.06.2017, ora 
1400„ 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 22.06.2017, ora 14°0; 
- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face în data de 

22.06.2017, ora 14°0; 

- interviul are loc în data de 23.06.2017, ora 10°0; la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, 
strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin; 

- afişarea rezultatelor Ia interviu 26.06.2017, ora 14°0; 

- contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 27.06.2017, ora 14°0; 

- soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 28.06.2017, ora 14°0; 

- afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face în data de 
28.06.2017, ora 14°0; 

- comunicarea rezultatelor finale 29.06.2017, ora 14°0. 

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Regiunii 
Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14 din Drobeta Turnu Severin, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării pentru ocuparea unui post vacant şi vor conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 acualizată şi 
republicată 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, după cum urmează: 

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 din cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier, strada Mareşal Averescu, nr. 14, et.2, cam. 8, din Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252 - 31 21 77. 

Întocmit, 

Inspector de Speci litate Resurse Umane, Contabil, 

Dulamă Mioara 

M 

PROF. DRD. CHIRC 



Secţie Etnografie şi Artă Populară - muzeograf gradul II 

Bibliografie: 

1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 

2. Legea nr. 311 I 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată; 

3. Radu Florescu - Bazele muzeologiei, Centrul de Formare si Perfectionare a Personalului 
din Instituţiile Muzeale, Bucureşti 1994, p.13-37; 

4. Ion Vlăduţiu - Etnografia românească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 87 - 117; 

5. Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei XVV2016. Muzeu. Management. Performanţă. 

De Ia un muzeu funcţional la un muzeu modern (p. 285 - 324); 

P. Petrescu, E. Secoşan, G. Stoica, P. Ciobanu - Arta populară din Mehedinţi , C.C.E.S., Drobeta 
Turnu Severin, 1983. 



Secţie Arheologie-Istorie - muzeograf gradul IA 

BIBLIOGRAFIE 

l.Benea 1977 - D. Benea, „Consideraţii privind topografia Drobetei în secolele li-III", în Acta 
Musei Npocensis, XIV, 1977, p. 133-145; 

2.Boroneanţ 1973 - V. Boroneanţ, „Recherches archeologiques sur la culture Schela Cladovei 
de la zone de Portes des Fer" în Dacia N. S„ XVII, 1973, p. 5-39; 

3.Boroneanţ 2000b - V. Boroneanţ, Le paleolithique superieur et epipaleolithique dans la zone 
des Portes de Fer, Bucureşti, 2000; 

4.Boroneanţ 2012 - A. Boroneanţ, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu 
în zona Porţile de Fier, Museum Banaticum Timesiense, Bibliotheca Historica et 
Archaeologica Banatica, LII, Cluj-Napoca, editura Mega, 2012; 

5.Cantacuzino 2001 a - Gheorghe I. Cantacuzino, „Certaines problemes concemant Ies vestiges 
Medievaux de Drobeta-Turnu Severin", în Dacia N. S, t. XLIII-XLV, 1999-2001 , p. 159-
182; 

6.Cantacuzino 2001b - Gh. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească în secolele 
XIII-XVI, Bucureşti, 2001, p. 106-131; 

7.Davidescu 1980 - M. Davidescu, Drobeta în secolele I-VII e.n., Craiova, 1980; 
8.Davidescu 1989 - M. Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, Bucureşti, 1989; 
9.Davidescu 1964 - M. Davidescu, Monumente istorice din Oltenia, Bucureşti 1964; 
10. Davidescu 1976 - M. Davidescu „Portul roman de la Drobeta", în Drobeta, II, 1976, p. 40-

46; 
11. Florescu 1998 - Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998; 
12. Nicolescu 1979 - Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979; 
13. Petolescu 2016 - C.C. Petolescu, Decebal regele dacilor, Bucureşti 2016, p. 87-139; 
14. Rusu 2005 - A. A. Rusu, Castelarea carpatică, Cluj-Napoca, 2005, p. 474-486; 
15. Tudor 1965 - D. Tudor, Drobeta, Bucureşti 1965; 

Tudor 1968 - D. Tudor, Oltenia romană,ediţia a III-a, Bucureşti , 1968. 



Secţia: Laboratorul Restaurare - Conservare 

BIBLIOGRAFIA 
pentru postul de restaurator - textile 

1. Aurel Moldoveanu - Conservarea preventiva a bunurilor culturale, ediţia II, Editura Centrul 
pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Bucureşti, 2003 
(Cap. XV. Probleme privind restaurarea bunurilor culturale, pag. 359-382); 

2. H.G. nr.1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate; 

3. Legea nr.182/25.10.2000 (versiunea actualizată şi republicată) privind protejarea 
patrimoniului cultural national mobil; 

4. Legii nr. 311/2003 (versiunea actualizată şi republicată), Legea muzeelor şi a Colecţiilor 
publice; 

BIBLIOGRAFIA 
pentru postul de muzeograf gradul I 

1. Aurel Moldoveanu - Conservarea preventiva a bunurilor culturale, ediţia II, Editura Centrul 
pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Bucureşti, 2003; 

2. H.G. nr.1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate; 

3. Legea nr.182/25.10.2000 (versiunea actualizată şi republicată) privind protejarea 
patrimoniului cultural national mobil; 

4. Legii nr. 311/2003 (versiunea actualizată şi republicată în 2014), Legea muzeelor şi a 
Colecţiilor publice; 

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 886/2008 privind Normele de clasare a bunurilor culturale mobile. 



Secţia: Muzeul de Artă 

Bibliografie muzeograf gr.I: 

1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 
2. Legea nr. 311 /2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 
3. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale 

mobile; 
4. Hotărârea nr. 1546/2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a 

bunurilor culturale mobile clasate. 
5. Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, Bucureşti , 1979; 
6. Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir", 

2000; 
7. Oberlander, Târnăveanu, Irina, Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru 

păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC, Bucureşti , 2002; 
8. Moldoveanu, Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999; 
9. Drăguţ V., Florea V., Grigorescu D., Mihalache M., Pictura românească în imagini, 

Bucureşti, Editura Meridiane, 1976; 
10. Florea, Vasile, Arta românească modernă şi contemporană, voi. II, Bucureşti, Editura 

Meridiane, 1982; 
11. *Dicţionarul sculptorilor din România secolele XIX-XX, vol. I, Bucureşti , Editura 

Academiei Române, 2011; 
12. *Dicţionarul sculptorilor din România secolele XIX-XX, voi. II, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2012; 
13. *Arta românească în colecţiile Muzeului de Artă Drobeta Turnu Severin, Editura Danart, 

2012; 
14. Roman I., Bălăceanu M., Artele plastice în Mehedinţi, Ediţia a II-a, Drobeta Turnu Severin, 

Editura Prier, 2008. 



Secţia: Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală 

BIBLIOGRAFIE muzeograf gr. IA 

Radu Florescu -BAZELE MUZEOLOGIEI - Bucureşti 1994 
MANAGEMENT MUZEAL ŞI EDUCA ŢIE MUZEALĂ ÎN ROMÂNIA Asociaţia muzeelor din 
Olanda, Amsterdam 201 O 
Alexandra Zbughea - PRACTICA RELAŢIILOR PUBLICE ÎN MUZEE, Bucureşti, 
Comunicare.ro, 2014 
Legea 311 /2003 a muzeelorşi a colecţiilorpublice, republicată; 

TEMATICĂ: 
Activităţi de popularizare şi promovare a muzeului 
Activităţi editoriale 
Muzeul şi publicul 
Muzeul şi partenerii săi 
Educaţie muzeală 

BIBLIOGRAFIE muzeograf gr. II 

• Radu Florescu -BAZELE MUZEOLOGIEI - Bucureşti 1994 
• Venera Cojocariu, Neculai Barabaş, Victor Mitocaru -Pedagogie muzeală, Centru de 

Pregătire şi formare a personalului din instituţiile de cultură Bucureşti, 1998 (pag.73-122) 
• Legea 311/2003 a muzeelorşi a colecţiilorpublice, republicată; 

TEMATICĂ: 
Activităţi de popularizare şi promovare a muzeului 
Activităţi editoriale 
Muzeul şi publicul 
Muzeul şi partenerii săi 



Secţia Ştiinţele Naturii: muzeograf debutant 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 311 I 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată; 
2. Radu Florescu - Bazele muzeologiei, Centrul de Formare si Perfecţionare a Personalului din 
Instituţiile Muzeale, Bucureşti 1994, p.13 - 37; p. 167 - 203 
3. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
49/2011, cap. 1-4 
www.pnportiledefier.ro 
https://ro. wikipedia.org/wiki/Geoparcul _Platoul_ Mehedinţi 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista _rezervaţiilor_ naturale_ din judeţul_ Mehedinţi 

Tematică examen 
- Muzeul ca instituţie 
- Valorificarea cultural - educativă 

- Ariile naturale protejate din judeţul Mehedinţi 

Secţia Ştiinţele Naturii: muncitor necalificat Tr. I 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr. 311 I 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată; 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 
Manualul tâmplarului; 

Iniţiere în tâmplărie - Editura CCD Tg Mureş, 2002; 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare a legii 

31912006; 
OMAI 163/2007 privind apărarea împotriva incendiilor; 

Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice locale; 

Cartea instalatorului de instalaţii sanitare - A. Simonetti; 
Depanări şi reparaţii casnice-C. Burdescu. 



Serviciul Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ - Şef serviciu gr.11/Economist Gr.IA 

BIBLIOGRAFIE 
1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 

2. Legea nr.15/1994 privind amortizarea Capitalului imobilizat in active corporale s1 

necorporale cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Ordinul 2021117.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi 

pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare ale acestuia, aprobate prin Ordinul 

Ministerului Finantelor Publice nr. 1917/2005. 

4. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor. 

5. Hotararea nr.841 /23.10.1995 privind procedurile de transmitere fora plata si de valorificare 

a bunurilor apartinand institutiilor publice, modificata prin H.G. nr.966/1998 si H.G. 

nr.41112005. 
6. Ordin 347112008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si 

amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice. 

7. H.G. nr.2139/2004 catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe. 

8. Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor Publice nr.3512/2008 privind documentele 

financiar contabile. 

9. Ordinul 50112013 - Norme privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor 

bugetare. 
H.G. nr.1860/21.12.2006 privind drepturile di obligatiile personalului autoritatilor siinstitutiilor 
publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarilor in cadrul 
localitatii, in interiorul judetului. 



Serviciul Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ - muncitor calificat Tr. I 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr. 311 I 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată; 
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 
Manualul tâmplarului; 
Iniţiere în tâmplărie - Editura CCD Tg Mureş, 2002; 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare a legii 
319/2006; 
OMAI 163/2007 privind apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice locale; 
Cartea instalatorului de instalaţii sanitare - A. Simonetti; 
Depanări şi reparaţii casnice - C. Burdescu. 



Serviciul Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ - muncitor calificat Tr. II 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr. 311 I 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată; 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 

Manualul tâmplarului; 
Iniţiere în tâmplărie - Editura CCD Tg Mureş, 2002; 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare a legii 
31912006; 
OMAI 163/2007 privind apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice locale; 
Cartea instalatorului de instalaţii sanitare - A. Simonetti; 

Depanări şi reparaţii casnice - C. Burdescu; 



Serviciul Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ - Inspector de specialitate Gr. III 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr.31112003, legea muzeelor si colecţiilor 
Legea nr.182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Radu Florescu - Bazele muzeologiei, 1994 
Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan - Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, 
Bucureşti, 2018 
Cristina Coman - Relaţii Publice. Principii şi strategii, Bucureşti , 2006 

Filiala Orşova - Inspector de specialitate Gr. I 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr.311 / 2003, legea muzeelor si colecţiilor 
Legea nr.182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
Radu Florescu - Bazele muzeologiei, 1994 
Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan - Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, 
Bucureşti, 2018 
Cristina Coman - Relaţii Publice. Principii şi strategii, Bucureşti , 2006 



Serviciul Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ - Inspector de specialitate Gr. II 

BIBLIOGRAFIE 

HG 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice 

Legea 98-2016 privind achiziţiile publice 

Legea 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor 

OUG 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra domeniului achiziţiilor publice 

OUG 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

Legea 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 




