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Nr.325/31.08.2020 
    

ANUNŢ 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin H.G. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
unui posturilor vacante de: 

 referent de specialitate,  II, studii superioare, pe durată neterminată în cadrul cadrul 
Compartimentului Financiar Contabilitate, Resurse Umane;  

  îngrijitor,  debutant, studii medii/generale, pe perioadă nedeterminată ăn cadrul 
Serviciului Administrativ, Gospodăresc. 

Concursul constă în următoarele etape succesive: 

1. selecţia dosarelor de înscriere; 

2. proba scrisă; 

3. interviu. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 
de puncte la fiecare probă. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai 
mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut 
punctajul minim necesar. 

Data de susţinere a probei scrise: 18.09.2020, ora 10:00 

Locaţia de desfăşurare: Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, str. Hagi Chiriac nr.2, Vaslui 

 CANDIDAŢII CARE AU DOSARELE ÎNSCRISE ŞI VALIDATE LA  CONCURSUL 
pentru posturile de : 

 REFERENT DE SPECIALITATE , II; 

 ÎNGRIJITOR , debutant; 

 SUNT RUGAŢI SĂ DEPUNĂ O NOUĂ CERERE DE ÎNSCRIERE LA 
CONCURSUL DIN DATA DE  18.09.2020  
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Condiţii de participare generale: 

1. are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

 

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 : 

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare ; 

b. copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii după caz; 

c. copiile  documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d. carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în original;  

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (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); 
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f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

g. curriculum vitae, model European, conform H.G.1021/2004; 

h. recomandare de la ultimul loc de muncă. 

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. 

Referent de specialitate, II 
Conditii specifice 

 nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic 
sau administrativ; 

 capacitatea de a lucra independent şi în echipă ; 

 cunoştinţe de operare PC-Word, Excel,alte programe; 

 vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an. 

Bibliografie: 

1.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

3. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii Adnotat, cu modificările şi completările ulterioare  

4.Ordinul M.F.P. nr. 3.512/2009 privind registrele şi formularele financiar - contabile ; 

5.O.M.F.P. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
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 7. Legea nr. 477/2004- privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile 
și instituțiile publice; 

 8. Legea nr. 311/2003-legea muzeelor și colecțiilor publice; 

  ÎNGRIJITOR, debutant 

  Condiţii specifice 

- nivelul studiilor: medii / generale; 

–  disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale; 

- experienta in domeniu constituie avantaj; 

- vechime specialitate -  0 ani 

–  abilităţi de comunicare şi relaţionare. 

Bibliografie 

1. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduit a Personalului contractual din autorităţi şi 
instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordinul  536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind 
mediul de viaţa al populaţiei, cu modificarile ulterioare. 

5. Legea nr. 311/2003 – legea muzeelor şi colecţiilor publice; 

 Proba scrisă- va avea loc în data de 18.09.2020, ora 10, la sediul Muzeului Judeţean 
„Ştefan cel Mare” Vaslui. Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul Muzeul Judeţean 
„Ştefan cel Mare” Vaslui pe data de 21.09.2020 ora 10⁰⁰. Contestaţiile privind 
rezultatul la proba scrisă se pot depune până pe data de 21.09.2020, ora 15⁰⁰. Răspunsul 
la contestaţii la proba scrisă se va afişa în data de 22.09.2020, ora 10⁰⁰.  

 Interviul va avea loc în data de 23.09.2020, ora 10⁰⁰, la sediul Muzeului Judeţean 
„Ştefan cel Mare” Vaslui. Rezultatul interviului va fi afişat la sediul Muzeului Judeţean 
„Ştefan cel Mare” Vaslui, în data de 23.09.2020, ora 15⁰⁰. Contestaţiile privind 
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rezultatul la interviu se pot depune până în data de 24.09.2020, ora 12⁰⁰. Răspunsul la 
contestaţiile de la  interviu se va afişa în data de 24.09.2020, ora 15,00. 

 

 Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 25.09.2020, ora 10⁰⁰. 

Relaţii suplimentare la Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui şi la secretariatul instituţiei, 
telefon : 0235.311.626 

 
 
 
     CONDUCEREA INSTITUŢIEI, 
 
 
       
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 


