Nr. 741 din 01.09.2017

ANUNŢ
Muzeul Judeţean Teleorman organizează concurs de promovare în grad profesional (promovări
interne) pentru personalul contractual din instituţie prin transformarea posturilor în conformitate cu
prevederile art. 31 alin. 1-alin. 8 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice şi a art.41-art.45 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru 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.
I

Postul pentru care se organizează concurs de promovare:

1. Arheolog IA, cu studii superioare - 1 post.
II

Probele stabilite pentru concurs sunt:

- probă scrisă
III

19 septembrie 2017, ora 1000

Condiţii de desfăşurare:

- concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Teleorman.
- dosarele se depun în perioada 04-13 septembrie 2017, ora 1700, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman.
IV

Condiţiile de participare la concurs:

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidatul trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) a obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin
de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
b) nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate şi a
ocupat aceeaşi funcţie (arheolog I, cu studii superioare).
Pentru înscrierea la concursul de promovare candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere care va
conţine următoarele documente:
1. Cerere pentru participarea la concursul de promovare;
2. Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic.
3. Copii după fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din care să rezulte
îndeplinirea condiţiei prevăzută la pct. IV, lit. a);
4. Adeverinţă de la Compartimentul de Resurse Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat în
ultimii 3 ani de activitate aceeaşi funcţie (arheolog I, studii superioare) şi nu a fost promovat în grad
profesional în ultimii 3 ani.
Calendarul şi bibliografia pentru concurs sunt afişate alăturat.
Pentru eventuale relaţii suplimentare, solicitanţii se pot adresa Serviciului financiar,
contabilitate, administrativ al Muzeului judeţean Teleorman, telefon 024-7314761.

CALENDAR DE DESFĂSURARE

A CONCURSULUI DE PROMOVARE PENTRU POSTUL DE ARHEOLOG S IA

- 01 septembrie 2017

publicarea condiţiilor de participare la concurs, a
bibliografiei şi datelor de desfăşurare;

- 04-13 septembrie 2017

depunerea dosarelor de către candidaţi;

- 14 septembrie 2017

analiza dosarelor de concurs de către comisie;
afişarea rezultatului selecţiei dosarelor;

- 15 septembrie 2017

depunere contestaţii selecţie dosare;

- 18 septembrie 2017

analiză contestaţii şi afişare rezultat contestaţii
selecţie dosare;

- 19 septembrie, orele 1000

susţinere examen probă scrisă;

- 19 septembrie 2017, orele 1700

afişarea rezultate examen probă scrisă;

- 20 septembrie 2017, orele 1600

termen

de

depunere

examenului scris;
- 21 septembrie 2017, orele 1500

afişare rezultat contestaţii;

- 22 septembrie 2017

afişare rezultat final.

contestaţii

la

rezultatul

BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ PENTRU PROMOVARE POST DE
ARHEOLOG S IA
Legea 311 din 8 iulie 2003 ,,Legea muzeelor şi colecţiilor publice” republicată în Monitorul Oficial
nr.927, Partea I, din 15 noiembrie 2006;
H.G. nr. 866/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile publicată în
Monitorul Oficial nr.647 din 11 septembrie 2008;
Ordinul Ministerului Culturii nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee,
colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil publicat în Monitorul
Oficial nr.470 din 27 septembrie 2000;
Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial
nr.951 din 24 noiembrie 2006;
Legea 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,
republicată, Cap. VI - Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau
prin cercetări arheologice;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean Teleorman, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.52/20.04.2012;
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractuală din autorităţi şi instituţii
publice publicată în Monitorul Oficial nr. 1105 din 26 noiembrie 2004.

