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    ANUNŢ 
 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante conform HG nr 286/2011 
modificată şi completată prin HG nr  1.027/2014: 

· MUZEOGRAF IA, perioadă determinată; 

· PAZNIC, perioadă nedeterminată. 
  

Data de susţinere a probei scrise: 16.08.2017, ora 09:00 

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

 Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 09.08.2017. 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 : 

-cerere de înscriere ; 

-copia actului de  identitate ; 

-copiile  diplomelor de studii ; 

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă ; 

-cazierul judiciar; 

-fişa medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare; 

-curriculum vitae; 

-copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice; 

- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

v 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  
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completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a concursului. 

v Actele prevăzute pentru concurs vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 I.Condiţii specifice post de PAZNIC : 

-studii generale sau medii; 

- să deţină atestat profesional pentru executarea activităţii de pază a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi certificat profesional; 

- vechime în funcţia de paznic de minim  1 an. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale : 

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

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 

-are vârsta minimă prevazută de Codul Muncii ; 

-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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea ; 
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Bibliografie: 

 1. Legea nr.182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 2. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,                            
cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Lege nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor;  

4. H. G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor 
prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor;  

II. Condiţii specifice pentru postul de MUZEOGRAF IA,  

          perioadă determinată, până la revenirea titularului 

-studii superioare; 

- cunoştinţe operare PC ; 

- vechime în studii superioare de minim  7 ani; 

-cunoaşterea unei limbi străine; 

-recomandare de la ultimul loc de muncă.  

Candidaţii trebuie să îndeplinească şi 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 ; 
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-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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea ; 

Bibliografie: 

 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. 

Desfăşurare: 

•09/08/2017, ora 15.00 – încheierea etapei de depunere dosare ; 

•10/08/2017    – afişare rezultate selecţie dosare ; 

•11/08/2017 – ora 10,00-încheierea perioadei de depunere contestaţii în urma 
verificării dosarelor ; 
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•11/08/2017  – afişare rezultate contestaţie dosare ; 

•16/08/2017, ora 9.00 – proba scrisă ; 

•16/08/2017 – ora 16,00- afişare rezultate proba scrisă ; 

 •17/08/2017  – încheiere depunere contestaţii probă scrisă; 

•17/08/2017 – afişare rezultate contestaţie 

•18/08/2017, ora 9.00 – interviul ; 

•18/08/2017 – ora 16,00- afişare rezultate interviu ; 

•21/08/2017  – încheierea perioadei de depunere contestaţii interviu; 

•21/08/2017 - afişare rezultate contestaţie interviu; 

•21/08/2017 – ora 15,00-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 pentru fiecare etapă. Participarea la 
etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la 
proba anterioară . 

Director, 

Prof.dr. Mocanu Ramona Maria 

 
 
 
       
 

 


