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Nr. 217 /17.03.2021 

 

ANUNŢ 

 

Muzeul Judeţean « Ştefan cel Mare » Vaslui organizează la sediul instituției din Vaslui, str. Hagi 
Chiriac, nr.2, concurs pentru ocuparea postului vacant de : 

 CONSERVATOR, gradul debutant, studii superioare, perioadă nedeterminată; 
 
 
Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 , modificată 
și completată prin H.G 1027/2014. 

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. 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale : 

 

    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; 
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    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. 

Data de susţinere a probei scrise: 6 aprilie 2021 

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

Dosarele de înscriere la examen se depun pânâ la data de 30.03.2021. 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: 

• 30.03.2021, ora 16.00 – încheierea etapei de depunere dosare ; 

• 31.03,2021., ora 12.00 – afişare selecție dosare ; 

• 01.04.2021, ora 12.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii în urma selecției 
dosarelor ; 

• 02.04.2021, ora 16.00 – afişare rezultate contestaţie dosare ; 

•6.04.2021 ora 10.00 – proba scrisă ; 

•6.04.2021, ora 15,00 – afişare rezultate proba scrisă ; 

•7.04.2021. ,ora 15,00 – încheiere depunere contestaţii probă scrisă; 

• 7.03.2021, ora 16,00 –afişare rezultate contestaţii; 

•8.04.2021, ora 10.00 – interviul; 

• 8.04.2021., ora 15,00 – afisare rezultate interviu; 

• 9.04.2021., ora 15,00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii interviu; 
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• 9.04.2021, ora 16,00 – afişare rezultate contestaţie interviu; 

• 12.04.2021, 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: 

 cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorităţii  sau  instituţiei  publice 

organizatoare; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 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 autoritatea sau instituţia publică; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să‐l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

o lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae. 

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. 

 

CONSERVATOR, grad debutant 
condiţii specifice 
 

 Nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ; 

 Vechime în specialitate necesară: nu este cazul ; 

 Program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi 
sărbători legale, cu timp liber corespunzător . 
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        CONDUCEREA INSTITUŢIEI, 


