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Nr. 1525 / 07.11.2022 
 

 

ANUNŢ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 411, 42 şi 43 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 H.G. 

nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Județean „Ștefan cel 

Mare” Vaslui organizează în data de 21.11.2022, ora 1000 examen de promovare în 

grad imediat superior, pentru două posturi de: 

- Restaurator, studii superioare, grad profesional I din cadrul Secţiei 

protejare, conservare, restaurare patrimoniu muzeal. 

- Muncitor, studii medii, grad profesional I din cadrul Serviciului 

administrativ, gospodăresc.  

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidatul trebuie 

să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) a obținut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale 

individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate; 

b) nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în 

activitate și a ocupat aceeași funcție.  

Examenul se organizează după cum urmează: 

Selecția dosarelor de înscriere se va organiza și afișa în data de 14.11.2022. 

• proba scrisă, în data de 21.11.2022, ora 1000, la sediul Muzeului Județean 

„Ștefan cel Mare” Vaslui, din str.Hagi Chiriac, Nr.2, mun. Vaslui.  

Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul Muzeului Județean „Ștefan cel 

Mare” Vaslui în data de 21.11.2022, ora 1300.  

Contestaţiile privind rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 

22.11.2022, ora 1300. Răspunsul la contestaţiile la proba scrisă se va afişa în 

data de 23.11.2022 ora 1600.  
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 Bibliografie – Restaurator  

 

1.  Norme de restaurare; 

2.  Ghid de bune practice în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale-   

autori: Aurelia Duţu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu; 

3.  Tehnologia restaurării bunurilor culturale; 

4.  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu 

           modificările ulterioare; 

5.  Legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice nr. 311/2003, cu modificările 

ulterioare; 

6.  Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului 

           arheologic, cu modificările ulterioare.  

 

Bibliografie – Muncitor  

 

1 Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţii lor publice, repunblicată; 

2 Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la 

securitate și sănătate în muncă; 

3 Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la 

apărarea împotriva incendiilor; 
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