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ANUN  

Muzeul Jude ean „ tefan cel Mare”, Vaslui, organizeaz  concurs de recrutare 
pentru ocuparea  func iilor contractuale de execu ie vacante de MUZEOGRAF 
IA, 1 post, perioad  determinat , studii superioare i MUZEOGRAF 
DEBUTANT, 1 post, studii superioare, perioad  nedeterminat ,  conform HG 
nr 286/2011 modificat  i completat  prin HG nr  1027/2014. 

  

Data de sus inere a probei scrise: 23.02.2017, ora 10:00 

Loca ia de desf urare: Muzeul Jude ean „ tefan cel Mare” Vaslui 

Dosarele de înscriere la examen se depun pân  la data de 25.01.2017. 
Dosarul de înscriere trebuie s  con in  în mod obligatoriu documentele 
prev zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificat  i completat  de H.G. 
1027/2014, respectiv : 

-cerere de înscriere ; 

-copia actului de  identitate ; 

-copiile  diplomelor de studii ; 

-carnetul de munc  sau, dup  caz, adeverin  care atest  vechimea în munc  ; 

-cazierul judiciar; 

-fi a medical  care s  ateste starea de s n tate, corespunzatoare; 

-curriculum vitae; 
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-copiile documentelor care s  ateste îndeplinirea condi iilor specifice; 

- alte documente relevante pentru desf urarea concursului. 

Candidatul declarat admis la selec ia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declara ie pe propria r spundere c  nu are antecedente penale, are 
obliga ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu pân  la data desf ur rii primei probe a concursului. 

Actele prev zute pentru concurs vor fi prezentate i în original în vederea 
verific rii conformit ii copiilor cu acestea. 

I.  Condi ii specifice pentru postul de MUZEOGRAF IA,  

          perioad  determinat , pân  la revenirea titularului 

-studii superioare de istorie, diplom  de licen ; 

- cuno tin e operare PC ; 

- vechime în func ia de muzeograf de minim  7 ani; 

-cunoa terea unei limbi str ine; 

-recomandare de la ultimul loc de munc .  

Candida ii trebuie s  îndeplineasc  i urm toarele condi ii generale : 

-  ceta enie român , cet enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România; 

-s  cunoasc  limba român , scris i vorbit ; 

-îndepline te condi iile de studii i cele specifice pentru ocuparea func iei; 

-are capacitate deplin  de exerci iu ; 
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-este declarat  apt medical ; 

-nu a fost condamnat pentru s vâr irea vreunei infrac iuni contra umanit ii , 
contra statului sau contra autorit ii, de serviciu sau în legatur  cu serviciul, 
care împiedic  inf ptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a 

 unei infrac iuni s vâr ite cu inten ie, cu excep ia situa iei în care a intervenit 
reabilitarea ; 

Bibliografie: 

 1. Legea nr.311/2003 –a muzeelor i colec iilor publice, cu modific rile i 
complet rile 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 
eviden a, gestiunea i inventarierea bunurilor culturale de inute de muzee, 
colec ii publice, case memoriale i alte unit i de profil;  

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

6. Corina Nicolescu, Muzeologie general , Bucure ti, 1979; 

7.Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Formare i Perfec ionare a 
Personalului din Institu iile muzeale, Bucure ti, 1998. 
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II. Condi ii specifice pentru postul de MUZEOGRAF debutant,  

perioad  nedeterminat ; 

-studii superioare de istorie, diplom  de licen ; 

- cuno tin e operare PC ; 

- vechime în func ia de muzeograf  de  0 ani; 

-abilit i bune de comunicare; 

- cunoa terea unei limbi str ine.  

Candida ii trebuie s  îndeplineasc  i urm toarele condi ii generale : 

-  ceta enie român , cet enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România; 

-s  cunoasc  limba român , scris i vorbit ; 

-îndepline te condi iile de studii i cele specifice pentru ocuparea func iei; 

-are capacitate deplin  de exerci iu ; 

-este declarat  apt medical ; 

-nu a fost condamnat pentru s vâr irea vreunei infrac iuni contra umanit ii , 
contra statului sau contra autorit ii, de serviciu sau în legatur  cu serviciul, 
care împiedic  inf ptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a 

 unei infrac iuni s vâr ite cu inten ie, cu excep ia situa iei în care a intervenit 
reabilitarea ; 

Bibliografie: 
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 1. Legea nr.311/2003 –a muzeelor i colec iilor publice, cu modific rile i 
complet rile ulterioare;  

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

4. Ordinul nr.2035/2000 – privind aprobarea normelor metodologice privind 
eviden a, gestiunea i inventarierea bunurilor culturale de inute de muzee, 
colec ii publice, case memoriale i alte unit i de profil;  

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

6. Corina Nicolescu, Muzeologie general , Bucure ti, 1979; 

7.Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Centrul de Formare i Perfec ionare a 
Personalului din Institu iile muzeale, Bucure ti, 1998. 

 

Desf urare: 

•25.01.2017, ora 15.00 – încheierea etapei de depunere dosare ; 

•26.01.2017    – afi are rezultate selec ie dosare ; 

•27.01.2017 – ora 10,00-încheierea perioadei de depunere contesta ii în urma 
verific rii dosarelor ; 

•27.01.2017  – afi are rezultate contesta ie dosare ; 

•23.02.2017, ora 10.00 – proba scris  ; 

•23.02.2017 – ora 16,00- afi are rezultate proba scris  ; 

 •23.02.2017  – depunere contesta ii prob  scris ; 
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•24.02.2017 – afi are rezultate contesta ie 

•27.02.2017, ora 10.00 – interviul ; 

•27.02.2017 – ora 16,00- afi are rezultate interviu ; 

•28.02.2017 – ora 15,00-afi are rezultate finale. 

 

Notarea se face cu un numar de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea 
examenului, candidatul trebuie s  ob in  minim 50 de puncte pentru fiecare 
etap . Participarea la etapa ulterioar  este condi ionat  de ob inerea unui 
punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioar  . 

Director, 

Prof.dr. Mocanu Ramona Maria 

       


