
    MUZEUL JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI 

                     Str. Hagi Chiriac nr. 2– cod 730129 – VASLUI – ROMANIA 

 
                     Telefon/Fax: 0235/311626; 
 
                     www.muzeu-vaslui.ro;  e-mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro; museumvs@gmail.com 

 
       
 

ANUNŢ 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  
funcţiilor contractuale de execuţie vacante de: 

 MUZEOGRAF, grad IA, 2 posturi, perioadă determinată, studii superioare, conform HG nr. 
286/2011 modificată şi completată prin HG nr  1027/2014. 

 ŞEF SECŢIE, grad II -Secţia muzeografie, muzeologie,pedagogie muzeală, perioadă 
nedeterminată, studii superioare, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin 
HG nr  1027/2014. 

 ŞEF SECŢIE, grad II -Secţia protejare, conservare, restaurare, patrimoniu muzeal perioadă 
nedeterminată, studii superioare, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin 
HG nr  1027/2014. 

 ECONOMIST, gradul II , studii superioare, perioadă nedeterminată, conform HG nr. 
286/2011 modificată şi completată prin HG nr  1027/2014. 

 

Concursul constă în următoarele etape succesive: 

1. Selecţia dosarelor de înscriere; 

2. Proba scrisă 

3. Interviu  

Data de susţinere a probei scrise: 22.XII.2020, ora 8:00 

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

Dosarele de participare la concurs  se depun la sediul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, 
str. Hagi Chiriac nr.2, la secretariat şi trebuie să conţină actele originale şi copiile lor.  

Se depun dosarele până la data de 15 decembrie 2020 . 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, respectiv : 
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- 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 sa 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, corespunzatoare; 

- curriculum vitae; 

- recomandare de la ultimul loc de muncă;       

- copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice; 

- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 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. 

 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. 

 

I. Condiţii specifice pentru postul de MUZEOGRAF  IA  

          Perioadă determinată, până la revenirea titularului pe post 

- Nivelul studiilor -studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istoriei; 
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- Vechime în funcţia de muzeograf de minim  5 ani; 

Candidaţii trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii generale : 

-  cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- să cunoască limba română, scris şi vorbit ; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei; 

- are capacitate deplină de exerciţiu ; 

- este declarat  apt medical ; 

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii , contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatipilă 
cu exarcitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ; 

 

Bibliografie: Muzeograf IA 

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

 2. H.G. NR.886/2008 – Norme de clasare a bunurilor culturale mobile;  

3. Legea nr.182/2000 legea privind protejarea patrimoniului ;  

4. 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;  

5. H.G. 1546/2003- aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale clasate; 

6. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979; 

7.Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Formare şi Perfecţionare a Personalului din 
Instituţiile muzeale, Bucureşti, 1998. 
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Condiţii specifice pentru postul de ŞEF SECŢIE , Secţia muzeografie, muzeologie,pedagogie 
muzeală, gradul II, perioadă nedeterminată 

o  studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă – specialitatea 
istorie;  

o vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani; 
o activitate ştiinţifică: minimum 2 publicaţi de specialitate; 
o atestat de muzeograf; 
o participări la sesiuni științifice naționale sau internaționale. 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii generale : 

-  cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- să cunoască limba română, scris şi vorbit ; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei; 

- are capacitate deplină de exerciţiu ; 

- este declarat  apt medical ; 

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii , contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatipilă 
cu exarcitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ; 

Bibliografie: ŞEF SECŢIE- Secţia muzeografie, muzeologie,pedagogie muzeală 

1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
republicată; 

2. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice, republicată; 
3. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
4. HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; 
5. Ordinul Ministrului culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, 
colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu 
modificările și completările ulterioare; 

6. HG. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor 
culturale mobile clasate; 

7. Ordin MCC nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor de Acreditare a Muzeelor și a 
Colecțiilor Publice; 
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8.  Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
 

Condiţii specifice pentru postul de ŞEF SECŢIE- Secţia protejare, conservare, 
restaurare, patrimoniu museal 

 
 
o studii superioare cu licență în una din specialitățile restaurare – conservare, istorie, 

arte, chimie, biologie; 
o absolvent al unui curs/program de pregătire/perfecționare în restaurarea bunurilor 

culturale, organizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale/Ministerul 
Educației Naționale; 

o deținător al unui certificat oficial de atestare ca restaurator/conservator, emis de 
Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor potrivit Ordinului ministrului culturii 
și cultelor nr. 2008/2001: 

o vechimea minimă în muncă trebuie să fie de cel puțin 10 ani din care cel puțin 5 
ani activitate de restaurare-conservare: 

 
 

Bibliografie:ŞEF SECŢIE, GRADUL II- Secţia protejare, conservare, restaurare, 
patrimoniu muzeal 
 

1. Hotarârea 1.546/2003 pentru aprobarea normelor de restaurare şi conservare a bunurilor 
culturale 

2. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, mobil, republicată cu 
modificările ulterioare; 

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

4. Tehnici de conservare şi restaurare a patrimoniului istoric- Ce presupune restaurarea şi 
conservarea  – autor Burticioaia Oana Emilia 

5. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventiva a bunurilor culturale, ediţia a patra, Editura 
Cetatea de Scaun, Târgovişte,  2011, ISBN 978-606-537-060-9 

6. Ordin MCC nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor de Acreditare a Muzeelor și a 
Colecțiilor Publice; 
 

7. Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; 
 

 

8. Ordinul Ministrului culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții 
publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și 
completările ulterioare 
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ECONOMIST, grad II 
condiţii specifice 
 

 Nivelul studiilor – studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul economic; 

 Vechime în specialitate necesară: minim 6 luni ; 

 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator.  

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

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare 

2. LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

3.  Legea 273 din 2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
4. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia 

5. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 
organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

6. ORDIN Nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 
7. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

Desfăşurare concurs: 

•15.XII.2020, ora 16.00 – încheierea etapei de depunere dosare ; 

•16.XII.2020, ora 10,00    – afişare rezultate selecţie dosare ; 

•17.XII.2020 – ora 10,00-încheierea perioadei de depunere contestaţii în urma verificării dosarelor ; 

•17.XII.2020  ora 16,00– afişare rezultate contestaţie dosare ; 

•22.XII.2020, ora 8.00 – proba scrisă pentru posturile de muzeograf; 

 22.XII.2020 ora 11,00 probă scrisă pentru postul de economist; 
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 22.XII:2020 ora 14,00 probă scrisă pentru posturile de Şefi secţie; 

•22.XII.2020 – ora 15,00- afişare rezultate proba scrisă ; 

 •23.XII.2020  ora 15,00– depunere contestaţii probă scrisă; 

•24.XII.2020 ora 15,00– afişare rezultate contestaţii 

•28.XII.2020, ora 10.00 – interviul ; 

28.XII.2020 – ora 14,00- afişare rezultate interviu ; 

29.XII.2020 – ora 14,00-încheierea perioadei de depunere contestaţii interviu; 

29.XII.2020 - ora,16,00 – afişare rezultate contestaţie interviu; 

29.XII.2020 -ora 16,00- afişare rezultate finale. 

 

 Notarea se face cu un numar de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, 
candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte la fiecare etapă, pentru posturile de execuţie 
şi 70 de puncte pentru funcţia contractuală de conducere.  

Director, 

Prof.dr. Mocanu Ramona Maria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


