
  

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.48 din         
data de 22.12.1999  şi  ale HG 286/23.03.2011 privind 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, cu modificările şi completările  ulterioare ;   
         Muzeul Satului Bănăţean Timişoara  organizează în data de  24.02.2017 , la sediul  din 
Timişoara, strada Avram  Imbroane, nr.31, concurs pentru ocupare a două  posturi   vacante  
de:

- Supraveghetor  muzeu, în cadrul Compartimentului  Muzeul  Viu  
- Termenul limită  de  înscriere  la concurs este data de  17.02.2017.

          Dosarele  pentru înscrierea la concurs se vor depune la Secretariatul  Muzeului Satului
Bănăţean Timişoara.
          Concursul pentru  ocuparea   postului de Supraveghetor  muzeu în cadrul 
Compartimentului ,, Muzeul Viu” se va desfăşura  la sediul  Muzeului Satului Bănăţean  
Timişoara  din strada  A. Imbroane  nr. 31 după cum urmează:

- Proba scrisă în data de  24.02.2017   ora  1100    ;
- Proba  interviu  în data  de 02.03.2017  ora   1100 ; (pot participa  doar candidaţii  care 

au fost admişi la proba scrisă.).
- Calendarul de desfăşurare al concursului:

03.02.2017 – 17.02.2017  perioada de înscriere;
20.02.2017 – 21.02.2017  perioadă selecţie dosare,întocmire Proces Verbal şi afişare 
rezultat selecţie dosare la sediul Muzeului Satului Bănăţean  Timişoara şi pe pagina de
internet a Muzeului Satului Bănăţean  Timişoara;
22.02.2017 – depunere contestaţii la rezultatul selecţiei dosarelor ;
23.02.2017 -  soluţionare contestaţii la rezultatul selecţiei dodarelor de candidat;
24.02.2017- proba scrisă;
27.02.2017- afişare  rezultat probă scrisă , la sediul Muzeului Satului Bănăţean 
Timişoara
28.02.2017- depunere contestaţii  proba scrisă;
01.03.2017- soluţionare  contestaţii  proba scrisă;
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02.03.2017-  proba interviu;
03.03.2017 – afişare interviu, la sediul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara şi pe 
pagina de internet a muzeului;
06.03.2017 – depunere contestaţii la proba interviu;
07.03.2017 – afişarea rezultatelor finale la sediul Muzeului Satului Bănăţean 
Timişoara şi pe pagina de internet a muzeului.

Ataşăm  prezentului anunţ anexa nr.1 – Informaţii specifice privind concursul pentru 
ocuparea celor două posturi de Supraveghetor  muzeu în cadrul  Compartimentului  
Muzeul Viu  şi anexa nr.2 – Bibliografie. 
Pentru relaţii suplimentare  privind  concursul, vă puteţi adresa  la sediul Muzeului Satului 
Bănăţean Timişoara, la Compartimentul Resurse-Umane,  ( tel. 0225588, 0733313 579). 
Persoana de contact : Apostu Marius.
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Întocmit: 
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