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Nr.118/02.03.2017 
    
    ANUNŢ 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de 
execuţie vacantă de: 

• SUPRAVEGHETOR, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată 
prin HG nr  1027/2014; 

• MUZEOGRAF IA, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin 
HG nr  1027/2014; 

• MUNCITOR (tâmplar) II, conform HG nr 286/2011 modificată şi 
completată prin HG nr  1027/2014; 

• RESTAURATOR I, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin 
HG nr  1027/2014; 

Data de susţinere a probei scrise: 13.04.2017, ora 09:00 

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

 Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 16.03.2017. 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  documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; 
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-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. 

 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. 

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

Condiţii specifice pentru postul de supraveghetor : 

- Studii medii sau studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în muncă minim 3 ani; 

- cunoaşterea specificului activitatii în munca de supraveghere a 
patrimoniului în expoziţia permanentă şi în cele temporare; 

- responsabilitatea gestiunii bunurilor încredinţate, conform legislaţiei în 
vigoare;  

- program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de 
sâmbătă, duminică şi sărbători legale cu timpul liber corespunzător; 
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Bibliografie post supraveghetor 

1. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de granţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor; 

2. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările si 
completările ulterioare. 

3. Legea nr.53/2003 Codul muncii 

 

I.  Condiţii specifice pentru postul de MUZEOGRAF IA,  

          perioadă determinată, până la revenirea titularului 

-studii superioare de istorie, diplomă de licenţă; 

- cunoştinţe operare PC ; 

- vechime în funcţia de muzeograf 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. 
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Condiţii specifice pentru postul de muncitor (tâmplar) II : 

- Studii generale/medii. 

- Vechime minimă 3 ani; 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii : 

-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 reglementată de prevederile legale; 

-are capacitate deplină de exerciţiu ; 

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 

-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:    POST  MUNCITOR (tâmplar) , treapta II 

1. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă ; 

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice; 
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3.  Legea nr. 53/2003, Codul Muncii Adnotat, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

Condiţii specifice pentru postul de restaurator I, studii superioare 

- studii superioare cu diplomă de licenţă; 

- atestat în restaurarea bunurilor culturale;  

-vechime în muncă 6 ani;  

- cunoaştere/operare program calculator; 

-abilităţi, calitati, şi aptitudini, disciplină în muncă cu echipa, capacitate de a 
adopta sarcini în continuă schimbare, aptitudini tehnice (spirit de 
observaţie, capacitate de reprezentare , dexteritate manuală). 

-prezentarea unei mape cu lucrari restaurate. 

BIBLIOGRAFIE 

1.Muzeologie generală, Ed. Bazilica Bucureşti, 2011; 

2. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale, CIMEC 
2009; 

3. Josef Riederer – Restaures/Perspectiver;  

4. Brandi Cesare - Teoria Restaurării; 

5.Valeriu Sunel,Gh.J. Rusu, Mihaela Rusu, Ion caplanus- Substabnţe chimice 
utilizate în laborator, Ed. Universitătii”Al.I.Cuza” Iaşi, 1993; 

6. MihaI Mihalcu – Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, 
Ed. Ştiinţifică; 
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7. A. Moldoveanu – Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucuresti, 
1999; 

   8. Legea nr.311/2003 –a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi     
completările ulterioare; 

    9. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, mobil, 
republicată cu modificările ulterioare; 

   10.Hotarârea 1546/2003 pentru aprobarea normelor de restaurare şi 
conservare a bunurilor culturale.  

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

• 02.03.2017 – afişarea anunţului; 

• 02.03.2017-16.03.2017 – perioada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs între orele 7⁰⁰-15⁰⁰; 

• 17.03.2017- ora 15⁰⁰ – selecţia dosarelor participanţilor la concurs şi 
afişarea rezultatelor; 

• 20.03.2017-depunere contestaţii selecţie dosare; 

• 20.03.2017- afişare rezultate finale după contestatii selectie dosare. 

• 13.04.2017 ora 9⁰⁰– susţinerea probei scrise 

• 13.04.2017 ora 15⁰⁰ – afişare rezultate pentru proba scrisă; 

• 18.04.2017- depunere contestaţii probă scrisă; 
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• 18.04.2017 ora 16⁰⁰- afişarea rezultatelor contestaţii probă scrisă; 

• 19.04.2017 ora 9⁰⁰ – susţinere interviu; 

• 19.04.2017 ora 16⁰⁰ – afişare rezultate interviu; 

• 19.04.2017 – afişare rezultate finale concurs 

Relaţii la secretariatul Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, telefon 
0235.311.626, între orele 7-15. 


