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Nr. 619 /08.07.2021 

 

ANUNŢ 

 

Muzeul Judeţean « Ştefan cel Mare » Vaslui organizează la sediul instituției din Vaslui, str. Hagi 

Chiriac nr.2, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție: 

• RESTAURATOR, gradul  II, studii superioare, perioadă nedeterminată, 1 post; 

• MUZEOGRAF, gradul IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, 1 post; 

 

 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 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, aprobat prin HG 286/2011. 

Concursul constă în următoarele etape succesive: 

1. selecţia dosarelor de înscriere; 

2. proba scrisă; 

3. interviu. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 

de puncte la fiecare probă. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai 

mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut 

punctajul minim necesar. 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 

1. are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
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3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. 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; 

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7. 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. 

Data de susţinere a probei scrise: 02.08.2021, ora 10:00 

Locaţia de desfăşurare: Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui 

Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 22.07.2021 . Dosarul de înscriere 

trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 

modificată şi completată de H.G. 1027/2014. 

Program desfăşurare concurs: 

•22.07.2021, ora 16.00 – încheierea etapei de depunere dosare ; 

•23.07.2021, ora 12.00 – afişare rezultate verificare dosare ; 

•26.07.2021, ora 12.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii în urma verificării 

dosarelor ; 

•26.07.2021, ora 16.00 – afişare rezultate contestaţie dosare ; 

•02.08.2021 ora 10.00 – proba scrisă ; 

•02.08.2021, ora 13,00 – afişare rezultate proba scrisă ; 

•03.08.2021 ,ora 13,00 – încheiere depunere contestaţii probă scrisă; 
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•03.08.2021, ora 16,00 –afişare rezultate contestaţii; 

•04.08.2021, ora 10.00 – interviul; 

•04.08.2021, ora 13,00 – afisare rezultate interviu; 

•05.08.2021, ora 13,00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii interviu; 

•05.08.2021, ora 16,00 – afişare rezultate contestaţie interviu; 

•06.08.2021, ora 12,00 – afişare rezultate finale. 

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din Vaslui, str. Hagi Chiriac nr.2, 

la secretariat și trebuie să conţină copii ale actelor şi actul original pentru verificare: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 

2. actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie ( dacă este cazul ) 

(copie); 

3. diplomă de licenţă/ diplomă de master/diplomă de doctor, însoţită de foaia matricolă, copie, 

după caz; 

4. diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie); 

5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

6. cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În 

cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe 

a concursului; 

7. 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. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, 

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

8. Curriculum Vitae, model European, conform H.G.1021/2004. 

9. Recomandare de la ultimul loc de muncă. 
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Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind 

conformă cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea 

dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi 

sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției. 

 

RESTAURATOR, gradul II:  

 condiţii specifice 

• Nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu; 

• Experienţă în domeniul programelor culturale -constitue un avantaj ; 

• Capacitatea de a lucra independent şi în echipă ; 

• Abilităţi de comunicare scrisă şi verbală ; 

• Program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale, cu timp liber corespunzător ; 

• Vechimea în specialitate necesară – minim  6 luni. 

Bibliografie 

• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

• - Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările 

ulterioare;  

• - H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, 

republicată cu modificările ulterioare. 

• Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de 

Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003. 

• Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin HG 

1546/18.12.2003; 

 

 

MUZEOGRAF, grad IA 

condiţii specifice 

 

• Nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe istorie şi 

discipline umaniste înrudite; 
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• Experienţă în domeniul programelor culturale -constitue un avantaj ; 

• Capacitatea de a lucra independent şi în echipă ; 

• Abilităţi de comunicare scrisă şi verbală ; 

• Program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale, cu timp liber corespunzător ; 

• Vechimea în specialitate necesară – minim  6 ani și 6 luni. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr.182/2000 legea privind protejarea patrimoniului republicată’’ 

2. Ordinul nr.2035/2000 – privind aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, 

gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case 

memoriale şi alte unităţi de profil; 

3. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr.311/2003 – a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

5. HG. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor 

culturale mobile clasate; 

6. HG 518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitive sau 

temporar al bunurilor culturale mobile; 

7. Ordin MCC nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor de Acreditare a Muzeelor și a 

Colecțiilor Publice; 

8. H.G. nr.886/2008 – privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile 

 

Bibliografie selective: 

 

1. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979 

2. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Formare şi Perfecţionare a Personalului 

din Instituţiile muzeale, Bucureşti, 1998. 

3. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale (support de curs 

pentru muzeografi), Centrul de Formare şi Perfecţionare a Personalului din Instituţiile 

muzeale, București, 2006 

 

        CONDUCEREA INSTITUŢIEI, 


