MUZEUL BANATULUI MONTAN
B-DUL REPUBLICII NR. 10
3228420 REŞIŢA
NR. 226 / 07.02.2022
A N U N Ţ AMÂNARE CONCURS
Muzeul Banatului Montan, cu sediul in Bl. Republicii nr.10, Reșița, jud. Caras-Severin, anunță amânarea din
„motive obiective” a concursului organizat, conform H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muzeograf gr.I din cadrul
Compartimentului Arheologie-Preventiva al Muzeului Banatului Montan Reșița.
Inițial:
08.02.2022 ora 900 proba scrisă;
14.02.2022 ora 900 proba interviu;
Astfel:
18.02.2022 ora 1000 proba scrisă;
24.02.2022 ora 1000 proba interviu
Proba scrisă se va susține la sediul Muzeului Banatului Montan, Reșița B-dul Republicii nr. 10 (sala de
protocol)
Calendarul de desfășurare a concursului:
1. Proba scrisă: 18.02.2022 ora 1000
2. Afișare rezultat proba scrisă: 21.02.2022
3. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 22.02.2022
4. Termenul de soluționare și afișare a contestației la proba scrisă: 23.02.2022
5. Interviul: 24.02.2022 ora 1000
6. Afișare rezultat interviu: 25.02.2022
7. Termen de depunere contestații față de rezultatul obținut la interviu: 28.02.2022
8. Termen de soluționare a contestației la interviu: 01.03.2022
9. Afișare rezultat final:02.03.2022.
Conform prevederilor art.39 alin.(1) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare,
„Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedura a fost suspendată sau amânată se consideră valide
dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă in scris intenția de a participa din nou la concurs
la noile date”
Intenția exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de
muzeograf gr.I din cadrul Compartimentului Arheologie-Preventiva al Muzeului Banatului Montan, Reșița, la noile
date stabilite, se depune la sediul Muzeului Banatului Montan, Reșița sau pe email la
office@muzeulbanatuluimontan.ro până în 17.02.2022 ora 1200.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Banatului Montan, Reșița și la telefon 0355/401219.

Conducerea

