
N{IJZEUL SATULU BANATEAN TIMISOARA
Nr. /^c/1 t Ac '/c 2c"b

REZULTATUL pRoBEI SELEcTTA Dosnnrlon nr ixscRrERE
la concursul de recrutare organiz.t pentru ocuparea funcliei cotrtractuale de conducere ief secrie l& Sectia itr Aer Liber, orga zat in data de

26.10.2021 - proba scrisi

Avand in vedere prevederile art. 20 din Hottuarea Guvemului rn.286/20ll pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocuparc a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale $i a cdteriilor de promovare in grade sau tepte profesionale
imediat superioare a personalului contactual din sectorul bugetax pEtit din fonduri publice, cu modificirile si completirile ult€ oare. comisia de concurs
comunica umdtoarele rczultate ale probei seleclia dosarelor de inscriere la concursul de rccrutare organizat de cate Muzeul Satului Bandlean Timiqoara pentu
ocuparea funcliei contactuale de conducere qefseclie la Sec{iain Aer Liber.

Compartimentul Conservare, Restaurare -1 post

Nr.

crt.

Numele $i prenumele candidatului Nr. dosarului de

concurs

Func{ia contractuald pentru care

candideazd

Rezultatul probei

seleclia dosarelor

de inscriere

Observalii

1. Balaci Catdlin 1284/14.r0.2021 $ef seclie ADMIS

' Candidalii nemullumili de rezultatul selecliei dosarelor de inscriere pot formula contestalie in termen de cel mult o zi lucretoare de la data afi$erii rezultatului
selecgiei dosarelor, confom art. 31 din Hottuarea Guvemului nr. 286/201 I pentxr aprobaxea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespmzAto funcriilor contractuale ti a c teriilor de promovaxe in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual dirl sectorul bugetar pletit din fonduri publice, cu modific[rile qi completirile ulterioare.
' Candidalii d€claxali admis la proba seleclia dosarelor, se vor prezenta la prcba scrisi, in data de 26.10.2027, on 10,00, la sediul Muzeului Satului Bendtrean
Timiqoara, Aleea Awam Imbroane, nr. 31.

Secretar comisie: Mdrgan-Ciurusniuc Adina - Inspector de specialitate, Compartiment Resurse Umane

' Afi$at astd2i.20.10.2021, ora 14.00, la sediul Muzeului Satului Bdndtean Timisoara.



MUZEUL SATULUI gANAT
Nr. /Zee r)r; tr.

TrMr$oARA
c

REZULTATUL pRoBEI sELECTTA Dosmrr,on on ixscnmnn
h concursul de recrutlre organizat pentru ocuparea funcliei contractuale de execulie rGrtruretor, studii superiorre, grad profesional debutant la

Compartiment Conservare, Rertaurare, orgsnizat ln data de 26.10.2021 - probr scrili

Av6nd in vedere Fevededle art. 20 din HotArarea Guvemului r. 286D011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor fi.mcFilor contractuale $i a cdteriilor de Fomovare h grade sau tepte profesionale
imediat superioare a personalului aontactual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, cu modificdrile s,i completdrile ulterioare, comisia de concurs
comunici urmdtoarele rezultate ale gobei seleclia dosarelor de inscdere la concuBul de requtare organizat de citre Muzeul Satutui Bendfean Timi$oara pentru
ocuparea funcliei contractuale de execulie rcstaurator, studii superioaE, grad profesional debutant la Compaxtimenhrl Conservarc, Restaumre.

Compartimentul Conservare, Restaurare -1 post

Nr.

crt.

Numele gi prenumele candidatului Nr. dosarului de

concurs

Funclia contractuald pentru care

candrdeazd,

Rezultatul probei

selecjia dosarelor

de inscriere

Obserr,'a1ii

l. Bandi Szidonia 1290118.10.2021 Restaurator debutant (S) ADMIS
2. Neumann Hajnalka 1292/t8.r0.2021 Restaurator debutant (S) ADMIS
J Babdu Magda t2941t8.t0.2021 Restaurator debutant (S) ADMIS

. Candidalii nemullumifi de rczultatul selecliei dosarelor de inscriere pot formula contestatrie in temen de cel mult o zi lucretoarc de la data ahqdrii rezultatului
selecliei dosarelor, conform art. 3 1 din Hottuarea Guvemului nr. 286/20 1 I pentru aproba.rea Regulamentului cadru pdvind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacart sau temporax vacart corespunzator functiilor conlractuale gi a crite ilor de promovare in gade sau tepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice. cu modificerile ti completixile ulterioare.
. Candidalii declamli admis la proba seleclia dosarelor. se vor prezenta la proba scrisa, in data de 26.10.2021, ora 10.00. la sediul Muzeului Satului Bandtean
Timiqoara. Aleea Avram Imbroane, nr. 3 1 .

Secretar comisie: M[rgan-Cillrusniuc Adina - Inspector de specialitate, Compaftiment Resurse Umane

. Afigat astd2i.20.10.2021, ora 14.00, la sediul Muzeului Satului Bdndtean Timisoara.



MI ZEULSATULUI B4NATEAN TIMI$OARA
l\L ,/1C (, I :,:. /C' 1. ,

REZULTATUL PROBEI SELECTIA DOSARELOR DE INSCRIERE
la concursul de recrutare orgatrizat pentru ocuparea functiei contr.ctuale de execufie muncitor calificst, treaptt profesionali IA la Biroul Achizifii,

Investifii, Administrrtiv, Tehnic, organizat in data de 26.10.2021 - proba practictr

Avand in vedere prevederile art. 20 din Hotirarea Guvemului r.286D011 pentu aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor functiilor contactuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, cu modificdxile qi completirile ulterioaxe. comisia de concurs
comuricA urmitoarele rezultate ale probei seleclia dosaxelor de inscdere la concusul de recrutare organizat de cAte Muzeul Satului BAneFan Timipaxa pentru
ocuparea funcliei contractuale de execulie muncitor calificat, treaptii profesionale lA la Biroul Achizilii, Investilii, Administativ, Tehnic.

BIROUL ACHI I,I II, ADMINISTRATIV, TEHNIC -1
Nr.
crt.

Numele gi prenumele candidatului Nr. dosarului
concurs

de Funclia contractualS pentru care

candrdeazd
Rezultatul probei
seleclia dosarelor

de inscriere

Observafii

1. Buibas Viorel-Petre 1254107.\0.2021 Munc tor cal ficat ADMIS
2. Barboni Ion-Daniel 12871t5.10.2021 Munc tor cal ficat ADMIS

. Candidarii nemulFmili de rezultatul selecliei dosarelor de inscriere pot fomula contestatie in termen de cel mult o zi lucdtoare de la data afilerii rezultatului
selecliei dosareloq conform art. 3I din Hotdrarea Guvemului nr. 2861201 1 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privi[d stabilirea p ncipiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzAtor funcliilor contractuale qi a critedilor de pmmovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contactual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
. Candidafii declarafi admis la proba seleclia dosarelor, se vor prezenta la proba practici.in data de 26.10.2021, ora 13,30, la sediul Muzeului Satului BAndlean
Timiqoara, Aleea Avram Imbroane, nr. 31.

,j i
Secietar comisie: Mergal-Ciuusniuc Adina - inspector de specialitate - Compartimentul Resuse Umane, a'tlu{
r Afigat astd2i,20.10.2021, ora 14,00, la sediul Muzeului Satului B5n6{ean Timisoara.


