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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 
sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 
 
 

Elemente 
privind 
responsabilii/  
operatiunea  

 
Numele si 
prenumele 

 
Functia 

 
Data 

 
Semnatura  
 

 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Manuela Ioniţă Consilier 

Juridic 
31.05.2011  

 
1.2. Verificat  Paulina Popoiu Director 

General 
31.05.2011  

 
1.3 Aprobat  Paulina Popoiu Director 

General 
31.05.2011  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii 
operationale  
 

 
Editia/ 

revizia in 
cadrul editiei 

 

Componenta 
revizuita 

 
 

Modalitatea 
reviziei 

 

Data de la care 
se aplica 

prevederile 
editiei sau 

reviziei editiei 

 

1 2 3 4 
2.1. Editia 1 x x 31.05.2011 

 
2.2. Revizia 1  

 
  

2.3 Revizia 2  
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia 
din cadrul editiei procedurii operationale  
 

 
Scopul 

difuzarii 
 

Exem-
plar 
nr.: 

Comparti-
ment 

 
Functia 

Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semna-
tura 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Resurse 
Umane 

Consilier 
Juridic 

Manuela 
Ioniţă 

 
31.05. 
2011 

 

3.2. Informare 1 Economic Director 
Economic 

Virginia 
Goean 

 
31.05. 
2011 

 

3.3. Informare 2 Conducere Director 
General 

Paulina 
Popoiu 

 
31.05. 
2011 

 

3.4. 
 

Informare 3 Secretariat Referent Roske 
Florica 

31.05. 
2011 

 

 

3.5. Evidenta 1 Resurse 
Umane 

Consilier 
Juridic 

Manuela 
Ioniţă 

 
31.05. 
2011 

 

3.6. Arhivare 1 Resurse 
Umane 

Referent Nina 
Manea 

 
31.05. 
2011 

 

3.7. Alte 
scopuri 

- - -   - 
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4. SCOP 
 

�  Aceasta Procedura stabileste modul de recrutare si angajare a 

personalului contractual, compartimentele si persoanele implicate din 

cadrul Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti”. 
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5. DOMENIU 
 

� Procedura se aplica de catre Compartimentul Resurse Umane. 

� De aceasta activitate depind: conducerea MNSDG, secretariatul 

institutiei, compartimentul financiar-contabil, sefii compartimentelor. 

. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINTA  

 
 

� Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

� Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice. 

� Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 privind aprobarea Regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru 

ocuparea posturilor vacante 

� HG 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de 

evidenta a salariatilor 

� Regulamentul Intern al muzeului 

� Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei 

�  Clasificarea Ocupaţiilor din România 
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7. Definitii  şi Abrevieri 

 
7.1. Definitii ale termenelor 

 
Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia 

1. Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce 
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 
privire la aspectul procesual 

2. Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei 
proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în 
cadrul unei 
ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 
altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 
componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4.  Recrutare Procesul de cautare, de localizare, de identificare si 
de atragere a candidatilor potentiali, din care 
urmeaza sa fie alesi candidati capabili care, in cele 
din urma, prezinta caracteristicile profesionale 
necesare sau care corespund cel mai bine cerintelor 
posturilor vacante actuale si viitoare 

5.  Angajare Asigurarea cu personal a unei institutii  

6. Contract 
Individual de 
Munca 

Contractul in temeiul caruia o persoana fizica, 
denumita salariat, se obliga sa presteze munca 
pentru si sub autoritatea unui angajator, in 
schimbul unei remuneratii denumite salariu 

7. Act aditional Modificarea contractului individual de munca in 
timpul executarii acestuia  

8. Fisa de post Documentul prin care se precizeaza sarcinile si 
responsabilitatile ce-i revin titularului postului, 
conditiile de lucru, standardele de performanta, 
modalitatea de recompensare, precum si 
caracteristicile personale necesare angajatului 
pentru indeplinirea cerintelor postului. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

 
Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. RI Regulament Intern 

2. ROF Regulament de Organizare si Functionare 

3. MNSDG Muzeul National al Satului ”Dimitrie Gusti” 

4. CRU Compartiment Resurse Umane 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII 

 
 

8.1. Generalităţi 

� Recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a 
angaja personal, la unele schimbari in situatia angajarii cu personal, 
precum si actiunile intreprinse de localizare si identificare a 
potentialilor candidati si pentru atragerea celor competitivi, capabili sa 
indeplineasca cat mai eficient cerintele posturilor. 

� Recrutarea personalului poate avea caracter permanent si sistematic 
sau se poate realiza numai atunci cand apare o anumita necesitate. 
Daca recrutarea resurselor umane se desfasoara continuu si 
sistematic, institutia are avantajul mentinerii unui contact permanent 
cu piata muncii.De asemenea, recrutarea resurselor umane poate fi 
spontana sau provocata, cand institutia doreste sa ocupe un anumit 
post. 

� Asigurarea cu personal a unei institutii, numita si angajare, cuprinde 
mai multe activitati de baza, anume: planificarea resurselor umane, 
recrutarea si selectia personalului. 

� Procesul de asigurare cu personal din exteriorul organizatiei cuprinde 
recrutarea, selectia si orientarea sau integrarea personalului, in timp 
ce asigurarea cu personal din interiorul organizatiei presupune unele 
transferuri, promovari, recalificari, reincadrari, dezvoltari, precum si 
eventuale pensionari, demisii, concedieri sau decese. 

� Intr-un sens mai larg, procesul de asigurare cu personal cuprinde si 
alte activitati din domeniul resurselor umane, de exemplu: analiza 
posturilor si proiectarea muncii.  

� Recrutarea este primul pas in procesul de asigurare cu personal, 
precum si primul pas in procesul de selectie al acestuia.  

� Obiectivul activitatii de recrutare consta in identificarea unui numar 
suficient de mare de candidati, astfel incat cei care indeplinesc 
conditiile sa poata fi selectati. Astfel, cele mai eficiente metode sau 
procedee de selectie a personalului sunt limitate de eficienta 
procesului de recrutare a acestuia. 

� Recrutarea resurselor umane are in vedere, de asemenea, analiza 
posturilor si proiectarea muncii, datorita faptului ca rezultatele de 
baza ale acestor activitati sunt esentiale in procesul de recrutare a 
personalului. Acest lucru presupune ca persoana care recruteaza sau 
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angajeaza trebuie sa detina informatiile necesare referitoare la 
caracteristicile postului, cat si la calitatile viitorului detinator al 
acestuia. 

� Activitatile de recrutare trebuie sa inceapa cu o cunoastere 
aprofundata a posturilor care urmeaza sa fie ocupate astfel incat gama 
larga de salariati potentiali sa poata fi restransa in mod inteligent. 
Tehnica folosita in mod obisnuit pentru a dobandi aceasta cunoastere 
este cunoscuta sub numele de analiza postului.  

� In esenta, analiza postului urmareste sa stabileasca fisa postului 
(activitatile impuse de un post) si specificatiile postului 
(caracteristicile persoanelor care trebuie sa fie angajate pentru 
respectivul post). 

 Analiza postului este tehnica folosita in mod obisnuit pentru a 
cunoaste care sunt sarcinile impuse de post si tipul de persoana care trebuie 
angajata pentru a indeplini aceste sarcini. 

 

 Fisa postului este o lista de activitati specifice care trebuie executate 
pentru a indeplini sarcinile proprii unui post.    

 

 Specificatiile postului reprezinta o lista de caracteristici ale persoanei 
care trebuie angajata pentru a indeplini sarcinile specifice unui post. 

� Cunoasterea din timp a necesarului de personal sau anticiparea 
acestuia, ca urmare a procesului de planificare a resurselor umane, 
permite desfasurarea in bune conditii si cu mai multe sanse de succes 
a procesului de recrutare a personalului. 

� Procesul recrutarii resurselor umane este legat indisolubil de multe 
activitati de personal, cum ar fi evaluarea performantelor, 
recompensele angajatilor, pregatirea sau dezvoltarea personalului si 
relatiile cu angajatii. Astfel, candidatii cu pregatire corespunzatoare au 
in general performante mai bune, iar existenta in cadrul organizatiei a 
unor preocupari permanente pe linia performantei implica 
identificarea si atragerea unor candidati cat mai competitivi.  

� In esenta, procesul de asigurare cu personal este un proces de 
triere, trecerea printr-o serie de filtre in urma caruia solicitantii 
sunt selectati in urma unor activitati specifice domeniului resurselor 
umane care sunt desfasurate succesiv. 
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8.2. Documente utilizate 

� Dosar concurs 
� Anunt concurs 
� Documentatie concurs 
� Subiecte concurs 
� State de functii 
� Decizii 
� Contract Individual de Munca 
� Fisa postului 
� Registru de evidenta salariati 

 
 

8.3. Resurse necesare 

� elemente de logistica 
� program legislativ 

 
 
 

8.4. Modul de lucru 

� Procedura privind angajarea personalului contractual în cadrul 
muzeului, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare 
funcţiilor contractuale, se face prin concurs sau examen, după caz, în 
urma cărora candidaţii declaraţi "admişi" încheie, în condiţiile legii, 
contracte individuale de muncă. 

� În urma constatării vacantării unui post din statul de funcţii al muzeului 
se întocmeşte corespondenţa în vederea solicitării organizării concursului. 

� Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin examen în 
una dintre situaţiile:  

   a) s-a înscris un singur candidat;  
   b) numai un singur candidat se prezintă la susţinerea probelor.  
 
� Concursul de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante este 

organizat, în condiţiile legii, după cum urmează:  
   a) de către minister - pentru personalul din aparatul propriu şi pentru 
funcţiile de conducere de director general/director al instituţiilor publice 
aflate în subordinea ministerului, altele decât cele la care se aplică 
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prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;  
   b) de către instituţiile în al cărui stat de funcţii se află posturile - pentru 
posturile vacante sau temporar vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a).     
� Ocuparea prin concurs sau examen a unui post de conducere temporar 

vacant se poate face numai în condiţiile în care nu există posibilitatea 
ocupării acestuia prin numirea temporară a unui salariat din cadrul 
instituţiei.  

� Exercitarea cu caracter temporar a unui post de conducere temporar 
vacant se realizează prin promovarea unui salariat din cadrul autorităţii 
sau instituţiei care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea 
postului respectiv, prin act administrativ al conducătorului unităţii.  

 
 
  Publicitatea concursului sau examenului 
 
� Anunţurile privind posturile pentru care se organizează concurs se aduc 

la cunoştinţa publicului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data 
desfăşurării concursului, prin grija compartimentelor de resurse umane, 
într-un cotidian de largă circulaţie şi la sediul instituţiei sau pe pagina de 
internet a instituţiei, după caz.  

� Anunţul trebuie să conţină următoarele elemente:  
   a) denumirea postului pentru care se organizează concursul, cu 
specificarea gradului sau a treptei profesionale;  
   b) condiţiile de participare la concurs, stabilite potrivit prevederilor din fişa 
postului;  
   c) documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului 
propriu de înscriere la concurs;  
   d) locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere, cu 
precizarea datelor de contact;  
   e) bibliografia şi tematica concursului;  
   f) locul, data şi ora desfăşurării concursului,  
   g) tipul probelor de concurs/examen.  
� Anunţul publicat în presa scrisă poate conţine numai elementele 

prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d). Sumele necesare publicării anunţurilor în 
presă sunt asigurate de Directia economica a muzeului.  

� În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau 
desfăşurarea concursului sau examenului se face publicitatea modificării 
respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea 
concursului.  
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Criterii generale şi specifice pentru ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante 
 
� În vederea participării la concurs sau examen pentru ocuparea unui post 

vacant ori temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele criterii generale:  

   a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii 
Europene, potrivit legii;  
   b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit 
reabilitarea;  
   c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, 
certificată conform legii;  
   d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  
   e) să cunoască limba română, scris şi vorbit;  
   f) să nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.  
 
� Criteriile specifice, elaborate de şeful ierarhic sau de coordonatorul 

compartimentului în care există postul vacant ori temporar vacant pe 
baza cerinţelor cuprinse în fişa postului şi aprobate de conducătorul 
muzeului, vizează următoarele:  

   a) studii de specialitate;  
   b) perfecţionări/specializări;  
   c) vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor;  
   d) cunoştinţe de limbi străine;  
   e) cunoştinţe de operare pe calculator;  
   f) abilităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului.  
 
� Nivelul studiilor pentru posturile vacante sau temporar vacante se 

stabileşte de către angajator, în concordanţă cu prevederile legii, dintre 
cele prezentate mai jos:  

   a) studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă;  
   b) studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;  
   c) studii postliceale, absolvite cu diplomă de absolvire/certificat de 
competenţe profesionale;  
   d) studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;  
   e) studii gimnaziale;  
   f) alte studii.  
 
� Condiţiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat 

în vederea ocupării funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare 
studii superioare se stabilesc după cum urmează:  
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   a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul 
imediat superior celui de debutant;  
   b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut 
la lit. a).  
 
� Condiţiile minime de vechime în muncă pentru participarea la concursul 

organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale pentru care sunt 
necesare studii medii se stabilesc după cum urmează:  

   a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul 
imediat superior celui de debutant;  
   b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut 
la lit. a).  
 
� Condiţiile minime de vechime în muncă, respectiv în specialitatea 

studiilor, necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere, 
sunt următoarele:  

   a) director, director general adjunct, director general - minimum 5 ani 
vechime în specialitate;  
   b) director adjunct, contabil-şef, inginer-şef - minimum 5 ani vechime în 
specialitate;  
   c) şef serviciu, şef serviciu contencios, şef secţie - minimum 2 ani vechime 
în specialitate;  
   d) şef birou, şef laborator, şef oficiu - minimum 2 ani vechime în 
specialitate;  
   e) şef formaţie muncitori, şef atelier - minimum 2 ani vechime în muncă.  
 
 
 Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului  
 
 

� Comisiile de concurs sau examen  
 
� În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante sau temporar vacante, cu minimum 5 zile înainte de 
publicarea anunţului, prin decizie a Directorului general al muzeului, se 
constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a 
contestaţiilor.  

� Comisiile de concurs se alcătuiesc dintr-un număr impar de persoane, 
care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  

   a) cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei au funcţia cel puţin egală cu cea 
prevăzută pentru postul scos la concurs;  
   b) au probitate morală şi profesională;  
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   c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform legii;  
   d) nu au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv cu oricare dintre candidaţi;  
   e) membrul în comisie, soţul sau soţia, după caz, nu are relaţii ori interese 
cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi.  
� Cel puţin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă pregătire 

sau experienţă în domeniul funcţiei aferentă postului pentru care se 
organizează concurs sau examen.  

� În cazul în care în muzeu nu există specialişti în domeniul de activitate al 
postului vacant, din comisii pot face parte persoane încadrate în unităţi 
similare.  

� Din comisia de concurs face parte în mod obligatoriu şeful 
compartimentului în care se află postul vacant pentru care se organizează 
concurs sau o persoană desemnată de acesta.  

� Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu aceea 
de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.  

� Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a 
contestaţiilor, are un secretar, numit prin decizia de numire a comisiei.  

� Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către persoane din cadrul 
compartimentelor de resurse umane din cadrul muzeului.  

 
� Comisia de concurs are următoarele atribuţii:  
   a) aprobă bibliografia şi, după caz, tematica de concurs;  
   b) cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de 
concurs, stabileşte graficul de desfăşurare a concursului/examenului;  
   c) stabileşte tipul probelor şi durata acestora;  
   d) stabileşte criteriile de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale, în raport cu cerinţele postului, având în vedere principalele 
criterii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
regulament;  
   e) stabileşte criteriul de departajare a concurenţilor, în cazul în care se 
obţine aceeaşi notă finală;  
   f) având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, cu cel 
mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe elaborează 
subiectele/temele şi baremele de notare pentru fiecare probă de concurs sau 
examen:  
   g) acordă note pentru fiecare probă;  
   h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după 
fiecare etapă de concurs, precum şi procesul- verbal final al concursului.  
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� În funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, 
comisia de concurs stabileşte durata fiecărei probe, fără a depăşi limita 
maximă de 3 ore. 

 
�  Comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate dintr-un număr 

impar de membri, dintre care cel puţin un specialist în domeniul de 
activitate aferent postului scos la concurs.  

 
� Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:  
   a) soluţionează contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 
înscriere formulate de candidaţi;  
   b) soluţionează contestaţiile cu privire la rezultatele probelor scrise. 
  
� Hotărârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.  
 
 
� Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:  
   a) constituie şi gestionează dosarul de concurs;  
   b) realizează publicitatea concursului, în conformitate cu art. 7 şi 8;  
   c) primeşte dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidaţilor, 
precum şi eventualele contestaţii şi asigură înregistrarea la registratura 
generală a autorităţii ori instituţiei, după caz;  
   d) verifică conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, 
menţionând pe acestea, sub semnătură, expresia "conform cu originalul";  
   e) redactează şi semnează, alături de comisia de examinare, întreaga 
documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;  
   f) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a 
concursului/examenului - spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte 
elemente de logistică necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea 
candidaţilor;  
   g) afişează graficul de desfăşurare a concursului şi orice alte informaţii în 
legătură cu acesta;  
   h) informează eventualii candidaţi în legătură cu desfăşurarea 
concursului/examenului;  
   i) redactează şi semnează, alături de comisia de examinare, întreaga 
documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;  
   j) transmite documentaţia pentru a fi întocmite actele necesare încadrării 
candidatului admis.  
 
� Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele 

atribuţii:  
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   a) primeşte contestaţiile depuse în termenul legal, pe care le prezintă 
comisiei de soluţionare;  
   b) informează secretarul comisiei de concurs în legătură cu depunerea 
contestaţiilor şi îi solicită documentaţia aferentă;  
   c) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotărârea comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, pe care o transmite secretarului comisiei de 
concurs;  
   d) afişează rezultatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  
 
� Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi 

secretarii acestor comisii, înainte de exercitarea acestei calităţi, vor da o 
declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate 
sau de conflict de interese.  

� În cazul în care se constată că unul dintre membri/secretari se află into 
situatie de incompatibilitate, angajatorul va dispune măsuri de înlocuire 
a acestuia.  

� Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum 
şi secretarii acestora au obligaţia de a păstra în deplină securitate 
documentele şi de a asigura confidenţialitatea subiectelor stabilite pentru 
probele de concurs sau examen.  

� Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în 
întregime sau în părţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi 
măsuri disciplinare ori penale, după caz, stabilite conform prevederilor 
legale în vigoare.  

 
 
  Documentaţia pentru concurs sau examen  
 
� Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante sau temporar 

vacante unitatea organizatoare întocmeşte un dosar de concurs, compus 
din următoarele documente:  

   a) documentele prin care au fost constituite comisiile;  
   b) copia anunţului publicat şi a celui afişat la sediul muzeului, precum şi, 
eventual, a celui postat pe pagina de internet a instituţiei;  
   c) graficul desfăşurării concursului/examenului;  
   d) lucrările scrise ale candidaţilor;  
   e) procesele-verbale ale comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor;  
   f) fişele de notare ale comisiei de concurs şi, după caz, ale comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor;  
   g) contestaţiile, acolo unde este cazul.  
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� În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a 
depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare 
pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, după cum 
urmează:  

a) cererea de înscriere;  
b) Curriculum Vitae 

   c) actul de identitate, în copie şi original pentru confirmare;  
   d) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 
cerinţele postului, în copie şi original pentru confirmare;  
   e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste 
activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitate, însoţite de originale pentru confirmare;  
   f) certificatul de cazier judiciar;  
   g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 
în condiţiile legii.  
� Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii 

condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale 
însoţite de traducerile autorizate în limba română; în cazul documentelor 
de studii obţinute în alte state, se va prezenta documentul care atestă 
echivalarea studiilor eliberat de autorităţile abilitate.  

 
 
  
  Selecţia dosarelor de înscriere la concurs sau examen  
 
 
� Dosarele de înscriere la concurs sau examen se depun în maximum 10 

zile lucrătoare de la data afişării/publicării postului.  
� Dosarele de înscriere la concurs sau examen sunt verificate de membrii 

comisiei de examinare în maximum 24 de ore de la data-limită de 
depunere a acestora, termen în care rezultatul selecţiei se comunică şi 
candidaţilor, prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare 
a concursului ori examenului.  

� Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea 
"admis" sau, după caz, "respins", cu precizarea motivelor de respingere. 

�  Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se 
depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în maximum 
24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de 
examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.  

� Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi 
se afişează la sediul instituţiei organizatoare a concursului sau 
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examenului, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de 
depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.  

 
 
 
     Elaborarea subiectelor pentru concurs sau examen  
 
 
� În cazul în care concursul/examenul prevede probă scrisă, comisia de 

concurs elaborează subiectele şi baremurile de notare ţinând cont de 
următoarele cerinţe:  

   a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu bibliografia şi, 
eventual, tematica afişate;  
   b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;  
   c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea 
acestora.  
   (2) Proba scrisă poate consta în redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea 
unor teste-grilă.  
 
� În cazul în care concursul/examenul prevede interviu, comisia va stabili 

planul de interviu şi criteriile de evaluare.  
 
� În afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda şi alte 

elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncă, 
comportamentul în situaţii-limită ale candidatului şi proiecte profesionale 
de viitor, în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.  

 
� În situaţia în care concursul/examenul prevede o probă practică, aceasta 

se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de 
utilizare în context profesional al acelor abilităţi personale care sunt 
indispensabile realizării atribuţiilor postului.  

 
� În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practică poate 

consta, între altele, în demonstrarea abilităţilor de lucru la calculator sau 
de utilizare a unor programe informatice, a cunoaşterii unei limbi străine 
ori altele similare.  

 
 
  Desfăşurarea concursului sau examenului  
 
� Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 

pot parcurge mai multe etape, după cum urmează:  
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   a) etapa I - selecţia dosarelor de înscriere;  
c) etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, 

necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.  
 

    Se pot prezenta la etapa a II-a numai candidaţii declaraţi admişi la 
etapa I.  
  În cazul în care etapa a II-a este constituită din mai multe probe, 
candidatul poate participa la proba următoare numai în condiţiile promovării 
probei anterioare.  

Desfăşurarea etapelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un 
interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore.  

 
� În cadrul probei scrise, lucrările se sigilează, înainte de comunicarea 

subiectelor, de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, după 
care se aplică ştampila unităţii organizatoare. 

  
� Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate 

intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă 
lucrarea şi semnează de predarea acesteia.  

 
� Membrii comisiei de examinare notează fiecare probă obligatorie cu note 

de la 1 la 10.  
Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la probele 

obligatorii.  
    Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minimum nota 
5 la fiecare probă de examinare şi minimum 7 nota finală.  
    Nota finală se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei în termen de 
cel mult 3 zile calendaristice de la finalizarea ultimei probe sau a 
contestaţiilor, după caz.  
    Este declarat admis candidatul care a obţinut cea mai mare notă 
finală.  
 
� Fişele de notare, semnate de membrii comisiei, precum şi lucrările sunt 

predate secretarului comisiei de concurs, care întocmeşte un tabel 
centralizator cuprinzând numele candidaţilor şi notele obţinute de 
aceştia, în ordine descrescătoare.  

 
  Soluţionarea contestaţiilor  
 
� Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele scrise pot 

depune contestaţie la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 24 
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de ore de la afişarea rezultatelor; la stabilirea termenului de depunere a 
contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare.  

� La expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, secretarul comisiei 
de concurs predă secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în 
vederea soluţionării, contestaţiile depuse. 

� Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrări.  
� Nu pot fi contestate rezultatele obţinute la probele practice sau la 

interviuri.  
� Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 de ore de la expirarea 

termenului de depunere a acestora; la stabilirea termenului de 
soluţionare a contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare.  

� Nota acordată iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă 
între aceasta şi nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor se 
constată o diferenţă de cel puţin un punct. Dacă diferenţa dintre cele 
două note este mai mică de un punct, nota iniţială rămâne neschimbată.  

� Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.  
� Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un 

proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi 
membrii acesteia.  

� Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor, prin afişare la sediul 
muzeului.  

 
    
  Finalizarea concursului sau examenului  
 
� După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor sau, după caz, 

după rezolvarea contestaţiilor, se întocmeşte tabelul cu clasificarea finală 
a candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor finale. În dreptul 
fiecărui candidat se scrie nota finală obţinută şi menţiunea: "admis", 
"respins", "neprezentat", "eliminat din concurs/examen", după caz.  

 
� Candidatul declarat "admis" la concurs se prezintă la post în termen de 

maximum 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului. 
 
  
� Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, 

candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de 
prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatului concursului.  
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� În cazul neprezentării la post la termenul stabilit a candidatului declarat 
admis, conducătorul muzeului poate comunica în scris candidatului care 
a obţinut nota finală imediat inferioară şi care îndeplineşte condiţiile 
pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în 
această situaţie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile 
lucrătoare de la data comunicării. 

 
 
�  Candidaţii declaraţi respinşi la concurs nu pot ocupa, în baza notei 

finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul 
muzeului.  

 
� În vederea încadrării în funcţie a persoanei declarata admisă la concurs, 

se elaboreaza si emite decizia de incadrare, care trebuie sa cuprinda si 
drepturile salariale acordate şi se întocmeşte contractul individual de 
munca al persoanei angajate si se inregistrează in Registrul de evidenta 
contracte. 

 
 
 
Contractul individual de munca   
 
� CIM este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita 

salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui 
angajator, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. 

� Acesta se incheie in forma scrisa pe durata nedeterminata sau 
determinata in conditiile prevazute de lege ; 

� Obligatia de a incheia contractul de munca in forma scrisa revine 
angajatorului ; 

� Contractul individual de munca  trebuie sa cuprinda urmatoarele clauza : 
identitatea partilor ; locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, 
posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri ; sediul sau 
domiciliul angajatorului ; atributiile postului ; riscurile specifice postului ; 
data la care contractul urmeaza sa-si produca efectele ; in cazul unui 
contract de munca pe perioada determinata sau al unui contract de 
munca temporara, durata acestora ; durata concediului de odihna la care 
salariatul are dreptul ; conditiile de acordare a preavizului de catre partile 
contractante si durata acestuia ; salariul de baza, alte elemente 
constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii 
salariului are dreptul ; durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si 
ore/saptamana ; indicarea contractului colectiv de munca ce 
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reglementeaza conditiile de munca ale salariatului ; durata perioadei de 
proba. 

 
 
 
 
Actul aditional  
 
� Reflecta modificarea contractului individual de munca in timpul 

executarii acestuia . 
� Acesta se incheie in termen de 15 zile de la data incunostiintarii in scris a 

salariatului ; 
� Modificarea contractului individual de munca pentru care trebuie sa se 

incheie act aditional se refera la oricare din urmatoarele elemente: durata  
contractului ; locul muncii ; felul muncii ; conditiile de munca ; salariul ; 
timpul de munca sau timpul de odihna. 

� Trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente : data incheierii 
acestuia ; denumire angajator si elementele de identificare ale acestuia ; 
reprezentantul angajatorului si functia acestuia in cadrul institutiei ; 
numele si prenumele angajatului ; adresa acestuia ; documente de 
identificare ale acestuia ; elemente din contractul individual de munca 
care se modifica si inscrierea noului continut al acestora ; data de cand 
urmeaza sa isi produca efectele, modificarea pentru care se intocmeste 
actul aditional ; semnatura angajatorului ; semnatura angajatului. 

 
 
 
� La dosarul de personal se anexeaza intreaga documentatie necesara 

sustinerii concursului pentru ocuparea postului si lucrarea; 
� Tot la dosarul de personal al persoanei angajate se anexeaza copiile dupa 

diplomele de studii si alte documente doveditoare ale pregatirii 
profesionale, copiile dupa CI, certificat de nastere, certificat de casatorie, 
certificat de nastere copil, adeverinta Casa de asigurari, cazierul juridic, 
adeverinta medicala din care sa reiasa ca angajatul este apt de munca, 
cererea pentru ocuparea postului, informarea angajatului; 

 
� Se operează înregistrarea sau completarea în Registrul General de 

Evidenţă  a salariaţilor a persoanei angajate; 
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Registrul general de evidenta al salariatilor 
  
� Se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente : 

elemente de identificare a salariatilor ; data angajarii ; functia/ocupatia ; 
tipul contractului individual de munca ; data si temeiul incetarii 
contractului individual de munca. 

 
 
� Şefii compartimentelor în care se află postul vacant întocmesc fisa de post 

a persoanei angajate pe care o inainteaza Compatrimentului resurse 
umane din cadrul muzeului pentru avizarea acesteia de catre directorul 
de resort, aprobare de directorul general si semnata de titularul postului; 

 
 
Fişa de post  
 
� In cadrul Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti” se intocmeste si 

se actualizeaza fisa postului ori de cate ori este necesar. 
� Fisa postului reprezinta instrumentul de informare a titularului functiei 

privind atributiile pe care trebuie sa le realizeze, precum si un instrument 
de control privind activitatea titularului functiei, inclusiv a atributiilor 
specifice. 

� Fisa postului se elaboreaza pentru fiecare functie, poarta un caracter 
non-personal si se aduce la cunostinta titularului functiei in momentul 
preluarii postului. 

� Fisa postului trebuie sa cuprinda un numar rezonabil de atributii pentru 
a putea fi insusite de titular.  

� La elaborarea fisei postului se porneste de la Regulamentul de Organizare 
si Functionare a Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti”. 

� Fisa postului se intocmeste pe baza listei de responsabilitati stabilite de 
sefii de compartimente si conducere. 

� Compartimentul Resurse Umane furnizeaza sefilor de compartimente, 
indicatiile metodologice de rigoare si se expune in principal asupra 
respectarii procedurii de elaborare, structurii, corectitudinii completarii 
componentelor structurale ale fisei postului, precum si delimitarii 
atributiilor cu alte functii. 

� Se completeaza cu numele si prenumele persoanei incadrate pe post si cu 
celelalte date de identificare si impreuna cu doua copii se prezinta pentru 
semnare de luare la cunostinta persoanei incadrate pe post. 

� Dupa semnare, originalul se pastreaza la  Compartimentului Resurse 
Umane, o copie se transmite sefului de compartiment si o copie se 
difuzeaza persoanei incadrate pe post. 
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� Fisa postului se actualizeaza periodic in functie de mobilitatea si 
schimbarile survenite in delimitarea atributiilor, imputernicirilor, 
deciziilor si responsabilitatilor dintre diferite functii. 

� Ca urmare a procedurii de actualizare, fisele postului pot fi modificate, 
completate sau pastrate in varianta intiala. 

� Operarea de modificari si/sau completari in fisa postului se admite doar 
in baza actului administrativ emis de Directorul general al MNSDG. 

 
 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

     
          

 
Nr. 
crt. 

Compartimentul  
(postul)/acţiunea  

(operaţiunea) 
I II III IV V VI ... 

  0 1 2 3 4 5 6 ... 

 1. Resurse Umane E       

 2.  Dirctor General  V      

 3. Dirctor General   A     

 4. Dirctor General    Ap.    

 5. e     Ap.   

 6. Resurse Umane      Ah.  

 ... ...       ... 

 n z       ... 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

     
         

Arhivare Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobă 
Număr de 
exemplare 

Difuzare 
Loc Perioadă 

Alte 
elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Contract 
Individual 
de Munca 

Resurse 
Umane 

Director 
General 

2     

2. Act 
Aditional 

Resurse 
Umane 

Director 
General 

2     

3. Fişa de 
post 

Sefii de 
compartimente 

Director 
General 

2     

.....         

n         
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11. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 

în cadrul 
procedurii 

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina 

 
 

Coperta  

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verficarea şi 

aprobarea ediţiei/reviziei 

 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor  

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează 

ediţia/revizia 

 

4 Scopul procedurii  

5 Domeniul de aplicare  

6 Documente de referinţă (reglementări) aplicabile  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

7.1. Definiţii ale termenilor 

           7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

8 Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

8.2. Documente utilizate 

8.3. Resure necesare 

8.4. Modul de lucru 

 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea 

activităţii 

 

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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Anexa 1 

 
Model 
 

� CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA 
 
 

Încheiat şi înregistrat sub nr. …… / .........……..…..… 
in  Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 

 
 

A. Părţile contractului: 
Angajator    ................................................................................. cu sediul 
în localitatea ........................., Str. ............................ nr. ..........., sector 
........., cod fiscal ............................., inregistrata la Registrul Comertului cu 
nr. ................................................................., telefon ........................, 
reprezentată legal prin ........................................., în calitate de 
...................................,       
şi     
Salariat Domnul/Doamna ...........................................................  domiciliat 
în localitatea ..................................... str. ...................................... nr. ........ 
bl. ..... sc.. ... et. .... ap. ..... sector/judeţ .......................... posesor (-oare) 
al/a actului de identitate BI/CI/CP seria ..... nr. ................. eliberat de 
.............................. la data de ...................... cod numeric personal 
.........................................,  
 
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii 
asupra cărora am convenit: 
 
B. Obiectul contractului: stabilirea condiţiilor de desfăşurare a raporturilor 
de muncă între salariat şi angajator. 
 
C. Durata contractului:  
a) nedeterminată, salariatul(-a) .................................................... urmând să 
înceapă activitatea la data de ...................................; 
b) determinată, de .......... luni, pe perioada cuprinsă între data de 
.................................. şi data de ................................/ pe perioada 
suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. 
 
D. Locul de muncă:  
1. Activitatea se desfăşoară la sediul din localitatea  
..........................................., în cadrul .................................................... . 
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E. Felul muncii: 
Funcţia/meseria ....................................................,  conform Clasificării 
ocupaţiilor din România. 
 
F. Atribuţiile postului: 
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul 
individual de muncă.  
 
G. Condiţii de muncă: 
1. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit 
Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
H. Durata muncii: 
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de  8  ore/zi,  40  
ore/săptămână.  
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:  8 ore/zi. 
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului 
intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
 
I. Concediul: 
Durata concediului anual de odihnă este de 20 zile lucrătoare, în raport cu 
durata muncii (normă întreagă) 
De asemenea beneficiază de un concediu suplimentar de 
................................... 
 
J. Salarizare: 
1. Salariul de bază lunar brut este de ...................lei. 
2. Alte elemente constitutive: 
a) sporuri: …………………………. 
b) indemnizaţii de conducere .................... 
c) alte adaosuri ............................. 
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în 
zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează 
cu ore libere plătite în următoarele 30 zile după efectuarea acestora, iar în 
cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termen 
de 30 zile, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare, conform  Legii 
nr. 53/2003  – Codul Muncii. 
4. Data la care se plăteşte salariul este: ...................................... 
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K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă: 
a) echipament individual de protecţie : ................................. 
b) echipament individual de lucru: ............................. 
c) materiale igienico-sanitare : ………………… 
d) alimente de protecţie: .......................................... 
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: să 
respecte normele generale şi specifice de securitate şi sănătate în muncă, de 
prevenire şi stingere a incendiilor, să participe la instructajul introductiv 
general şi instructajele periodice planificate de angajator. 
 
L. Alte clauze: 
a) perioada de probă este de ..........................................; 
 b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ................ zile lucrătoare, 
conform Legii 53/2003 – Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;  
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .................. zile 
calendaristice, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii sau contractului 
colectiv de muncă;  
d) clauza de confidenţialitate conform prevederilor art.26, Legea nr.53/2003- 
Codul Muncii; 
e) alte clauze.   
  
M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:  
1. Salariatul(-a) .................................................. are, în principal, 
următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale. 
2. Salariatului(-ei) îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 
atribuţiile ce-i revin conform fişei postului;  
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de 
serviciu; 
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în 
unitate; 
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
f) obligaţia de a-şi însuşi şi respecta dispoziiţile cuprinse în regulamentul 
intern al instituţiei. 
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3. Angajatorul ........................ are, în principal, următoarele drepturi:  
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva 
legalităţii lor; 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de 
serviciu; 
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 
regulamentului intern. 
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) să acorde salariatului(-ei) toate drepturile ce decurg din                                                                                                                                                                  
contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil 
şi din lege; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la 
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
c) să informeze salariatul(-a) asupra condiţiilor de muncă şi asupra 
elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; 
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 
 
N.  Dispoziţii finale 
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează   cu 
dispoziţiile Legii 53/2003 – Codul Muncii şi ale contractului colectiv de 
muncă aplicabil încheiat la nivelul ramurii/naţional, si cu dispozitiile 
regulamentului intern al institutiei. 
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării 
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la 
contract, conform dispoziţiilor legale. 
Anexele şi actele adiţionale ulterioare de modificare a clauzelor prezentului 
contract individual de muncă fac parte integrantă din acesta. 
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt 
soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, 
potrivit legii- Tribunalul Bucureşti. 
 

Angajator,                                                           Angajat,               
.....................................            .............................................. 
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Anexa 2 

 
Model 
 

� ACT ADITIONAL 
 

Nr. ………./………….. 
   La contractul individual de muncă nr. ....../............... 
 
 
A. Părţile contractului: 

 Angajator  ................................., cu sediul in Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 
28, sector 1, cod fiscal 4754848, tel. 3179110, reprezentat legal prin Conf. 
Univ. Dr. Popoiu Paulina, în calitate de Director General, în baza dispoziţiilor 
Legii nr. 284/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, 

 

Şi 
       Angajat Doamna/Domnul  Mihăescu Corina-Mirela, domiciliat(ă) în 
Bucureşti, Str. Prof. Nicoară Moise nr.21, sect.3 , posesor(oare) a cărţii de 
identitate seria RR nr.173571, CNP 2620902400718.          
 

Am convenit asupra următoarelor modificări din contractul individual 
de muncă: 
Începând cu data …………….: 
 
E. Felul muncii: 
1. Funcţia: …………… 
J. Salarizare: 
1. Salariul de bază lunar este: ............ lei  
             

Celelalte clauze prevăzute în contractul individual de muncă nr. 
........................,  rămân neschimbate, păstrându-şi aceeaşi forţă juridică.    

                                                         

    Angajator,         Angajat, 
       
………………………………     ………………………….. 
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ANEXA Nr. 3  

Muzeul National al Satului ”Dimitrie Gusti” 

Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartimentul: 

 

Aprobat1, 

Director General 

 

� FISA POSTULUI 

Nr. ................... 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: 

2. Nivelul postului (de conducere/de execuţie): 

3. Obiectivul/Obiectivele postului: 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2 

1. Studii de specialitate: 

2. Perfecţionări (specializări)3: 

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: 

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: 

5. Limbi străine4: 

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

7. Cerinţe specifice5: 
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8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi 
aptitudini manageriale): 

Descrierea sarcinilor ce revin postului 

1. ......... 

2. ......... 

................. 

Responsabilitatea implicată de post 

1. De pregătire/luare a deciziilor6: 

2. Delegarea de atribuţii şi competenţă: 

3. De păstrare a confidenţialităţii: 

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice 

- subordonat faţă de: 

- superior pentru: 

b) Relaţii funcţionale: 

c) Relaţii de control: 

d) Relaţii de reprezentare: 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: 

b) cu organizaţii internaţionale: 



Ediţia:  1 
Nr.de ex.:  6 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
PRIVIND RECRUTAREA SI 

ANGAJAREA PERSONALULUI 
CONTRACTUAL 

Revizia: - 
Nr.de ex. : -  

Pagina 35 din 36 

Muzeul 
National al 

Satului  
”Dimitrie 

Gusti” 
 
 

Compartiment: 
Resurse Umane 

 
Cod: P.O. 03.1.4 

Exemplar nr.: 1 

 

 35 
 

c) cu persoane juridice private: 

Intocmit de7: 

1. Numele şi prenumele: 

2. Funcţia: 

3. Semnătura: 

4. Data întocmirii: 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele: 

2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (dacă este 
cazul): 

3. Semnătura 

4. Data: 

Avizat de8: 

1. Numele şi prenumele: 

2. Funcţia: 

3. Semnătura: 

4. Data: 

 

      NOTA: 

1 Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice 
şi se va ştampila în mod obligatoriu. 

2 Se va completa cu informaţiile privind condiţiile prevăzute de lege şi 
stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei 
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corespunzătoare. 

3 Dacă este cazul. 

4 Pentru fiecare dintre criteriile „citit", „scris" şi „vorbit" se va stabili 
nivelul de cunoaştere cerut, după cum urmează: „cunoştinţe de bază", „nivel 
mediu", „nivel avansat". 

5 De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii. 

6 Limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului 
pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin. 

7 Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi 
desfăşoară activitatea titularul postului. 

8 Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la 
pct. 7. 

 
 
 
 


