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Afișat în data de   
13 august 2021 

 
 

A N U N Ț 
privind concursul pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a 2 (două) posturi contractuale de 

execuție vacante de PAZNIC (Cod COR 962907) în cadrul Serviciului Achizitii Publice, 
Administrativ -  Compartiment Pază; 

 
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru 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 și completările ulterioare, Muzeul Național Peleș organizează în perioada 13 august – 
15 septembrie 2021, la sediul său din Sinaia, str. Peleșului nr. 2, concurs pentru ocuparea a             
2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de PAZNIC (Cod COR 962907) în cadrul 
Serviciului Achizitii Publice, Administrativ -  Compartiment Pază; 

 
Condiții generale de participare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată 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. 

 
 Condiţii specifice de participare: 

- Nivelul studiilor – minim studii generale; 
- Vechimea în muncă: minim 1 an; 
- Să dețină atestat profesional de “agent de securitate” sau echivalent “agent pază şi ordine 

- cod nomenclator 5169.1.1” (pentru cei care au absolvit cursul de calificare până la data 
de 17.05.2012)  
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 Actele necesare înscrierii la concursuri: 
 a) cerere de înscriere la concurs;  
 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 
 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului; 
 d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care atestă 
vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează 
cu adeverință eliberată de angajator); 
 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 
are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 
la data desfăşurării primei probe a concursului);  

f) 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

g) curriculum vitae; 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 
 

Concursul se va desfăşura în două etape, astfel: 
- proba scrisă va avea loc în data de 06 septembrie 2021, ora 1100; 
- interviul va avea loc în data de 10 septembrie 2021. 

 
Inscrierile la concurs se fac până la data de 27 august 2021, ora 1430, la Compartimentul 

Resurse Umane din cadrul Muzeului Național Peleș, Sinaia, județ Prahova, str. Peleșului nr. 2.  
 

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul 

Muzeului Național Peleș, Sinaia, județ Prahova, str. Peleșului nr. 2, la tel. 0244/310.918 sau pe site-

ul instituției www.peles.ro, secțiunea Anunțuri - Resurse Umane 

Persoană de contact: Buldan Gratiela-Ioana, tel. 0244.310.918 int. 124 sau  0721 335101.  

 
 Bibliografia și atribuțiile postului sunt anexate prezentului anunț. 
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Calendarul concursului: 
 
 

13 august 2021  Publicitatea concursului și constituirea comisiilor de concurs, 
respectiv de soluționare a contestațiilor 

27 august 2021, ora 1430 termenul-limită pentru depunere de către candidați a dosarelor de 
concurs 

30 august  2021 selecția dosarelor de înscriere 

31 august  2021 afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 

01 septembrie 2021 termenul-limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția 
dosarelor de concurs 

02 septembrie 2021 termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la selecția 
dosarelor; afișarea rezultatelor 

06 septembrie 2021, ora 1100 proba scrisă 

07 septembrie 2021 afișarea rezultatelor probei scrise 

08 septembrie 2021 termenul-limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă; 

09 septembrie 2021 termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la  proba 
scrisă; afișarea rezultatelor 

10 septembrie 2021 interviul; afișarea rezultatelor interviului 

13 septembrie 2021 termenul-limită de depunere a contestațiilor la interviu 

14 septembrie 2021 termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la interviu; 
afișarea rezultatelor 

15 septembrie  2021 comunicarea rezultatelor finale 

 

 

 

 
 
 

Manager 
dr. Narcis-Dorin ION 

 
 

 
Întocmit, 

Referent spec. Buldan Gratiela-Ioana 


