
 
 

Nr.548 din 26.08.2021 
 
 

ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Muzeul Județean 
Teleorman, organizează la sediul său, situat în Alexandria, str. 1848, nr. 1, 
judeţul Teleorman, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie 
vacantă de: 
 
-,,arheolog S II” la Serviciul Patrimoniu, Biroul Arheologie Numismatică - 1 post 
 
Probele stabilite pentru concurs sunt: 
- proba scrisă – 20.09.2021, orele 1000; 
- interviul – 23.09.2021, orele 1000. 
 
Condiţii de desfăşurare concurs: 

- concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Județean Teleorman. 
- dosarele se depun până la data de 14.09.2021, la sediul Muzeului 

Județean Teleorman la Serviciul financiar-contabil, administrativ. 
 
Condiţiile de participare la concurs sunt: 

- studii superioare în domeniul istorie; 
- master în arheologie; 
- vechime în muncă – minim 3 ani; 
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- cunoştinţe de operare/ programe pe calculator: operare Windows, 

MSOffice, DocPat şi orice alte softuri necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor postului; 

- cunoaşterea unei limbi străine (scris şi vorbit) la nivel mediu sau avansat: 
engleză, franceză, germană, spaniolă; 

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare pentru studiu şi cercetare; 
disponibilitate de lucru în teren; 

- 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; 



- nu a fost condamnat 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. 

 
Cei interesaţi, vor depune la Serviciul financiar-contabil, administrativ, un 

dosar de înscriere care va cuprinde următoarele acte: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Județean 

Teleorman; 
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 Muzeul Județean 
Teleorman; 

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;  

g) 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; 

h) curriculum vitae. 
 
Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale pentru conformitate cu originalul.  
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În 

acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până cel mai 
târziu, la data desfăşurării primei probe a concursului. 

În ziua concursului, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate. 
Bibliografia și tematica de studiu pentru concurs este cea afişată la sediu. 
Pentru eventuale relaţii suplimentare, solicitanţii se pot adresa Serviciului 

financiar-contabil, administrativ din cadrul Muzeului Județean Teleorman, 
telefon 0247/314761. 
 
 
 

Manager, 
 

 
Dr. Mirea Pavel 


