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Nr. 69 / 17.01.2022 
 

 

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 31.01.2022, ora 1000 examen de promovare, în 

grad imediat superior, pentru posturile de: 

-Restaurator, studii superioare, grad profesional II din cadrul Secției 

Protejare, Conservare, Restaurare Patrimoniu Muzeal, în vederea promovării la gradul 

I, două posturi.   

-Conservator, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul 

Secției Protejare, Conservare, Restaurare Patrimoniu Muzeal, în vederea promovării 

la gradul II , un post. 

-Pedagog Muzeal, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul 

Secției Muzeografie, Muzeologie, Pedagogie Muzeală, în vederea promovării la 

gradul II, un post. 

-Îngrijitor debutant, studii medii generale, grad profesional debutant din 

cadrul Serviciului Administrativ Gospodăresc, în vederea promovării la gradul de 

Îngrijitor, un post.   

 

Examenul se organizează după cum urmează: 

 

• proba scrisă, în data de 31.01.2022, ora 1000, la sediul Muzeului Județean 

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

• Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la secretariatul 

instituției, in termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 

respectiv 21.01.2022, ora 16.00. 
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Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul Muzeului Județean „Ștefan cel 

Mare” Vaslui în data de 31.01.2022, ora 1300.  

 

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

01.02.2022, ora 1300. Răspunsul la contestaţiile la proba scrisă se va afişa în 

data de 01.02.2022, ora 1600. 

 

  RESTAURATOR, CONSERVATOR: 

 

 

Bibliografie: 

1. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii  şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

(republicată); 

3. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările si 

completările ulterioare. 

4. Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, 

aprobate prin HG 1546/18.12.2003; 

5. Aurel Moldovan, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. 

Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 

Bucureşti 2003. 

 

 Pedagog Muzeal : 

 

 

Bibliografie: 

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

republicată; 

1. Legea muzeelor şi a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100088
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100088
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156626


    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 

 

 

 

2. Ordonanța nr.43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 

republicată; 

3. Hotărârea nr.886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a 

bunurilor culturale mobile; 

4. Hotărârea nr.518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; 

5. Legea nr.422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată; 

 

ÎNGRIJITOR : 

 

Bibliografie:  

• LEGEA nr.53/2003 Codul muncii 

 

• LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI; 

 

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

apărare impotriva incendiilor; 

 

 

Afișată astatăzi, 17.01.2022, la sediul instituției si pe situl muzeului. 

 

 

 

Secretarul Comisiei, 

 

 

 

 

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/61186
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/61186
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/61186
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51488
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51488
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76993
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76993

