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    ANUNT 

Muzeul JudeŃean „Ştefan cel Mare”, Vaslui, organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcŃiei contractuale de 

execuŃie vacantă de JURIST debutant, conform HG nr 286/2011 modificată şi 

completată prin HG nr  1027/2014. 

  

Data de susŃinere a probei scrise: 17.12.2015, ora 10:00 

LocaŃia de desfăşurare: Muzeul JudeŃean „Ştefan cel Mare” Vaslui 

 Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 24.11.2015. Dosarul 

de înscriere trebuie să conŃină 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, adeverinŃă 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. 
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CondiŃii specifice : 

-studii superioare juridice ; 

 CandidaŃii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiŃii generale : 

-are cetaŃenia românâ şi domiciliul stabil în România ; 

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 

-are vârsta minimă prevazută de Codul Muncii ; 

-îndeplineşte condiŃiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcŃiei; 

-are capacitate deplină de exerciŃiu ; 

-este declarat  apt medical ; 

-nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracŃiuni contra umanităŃii , 

contra statului sau contra autorităŃii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, 

care împiedică infăptuirea justiŃiei, de fals ori a unor fapte de corupŃie sau a 

unei infracŃiuni săvârşite cu intenŃie, cu excepŃia situaŃiei în care a intervenit 

reabilitarea ; 

Bibliografie: 

 Constitutia Romaniei 

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu 

modificările şicompletările ulterioare. 

 

3. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 11. H.G. nr. 
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925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziŃie publica din O.U.G.nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

4.Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

5.HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006  

6.Codul civil 

7.Codul de procedura civila 

8.Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic 

9.Statutul profesiei de consilier juridic 

10. Legea 311/2003 a muzeelor şi colecŃiilor publice. 

 

Examenul constă în proba scrisa şi interviu. 

Desfăşurare: 

•24.11.2015, ora 15.00 – încheierea etapei de depunere dosare ; 

•25.11.2015, ora 15.00 – afişare rezultate verificare dosare ; 

•26.11.2015, ora 13.00 – încheierea perioadei de depunere contestaŃii în urma 

verificării dosarelor ; 

•26.11.2015, ora 15.00 – afişare rezultate contestaŃie dosare ; 

•17.12.2015, ora 10.00 – proba scrisă ; 

•17.12.2015, ora 13.00 – afişare rezultate proba scrisă ; 

•18.12.2015, ora 10.00 – interviul ; 
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•21.12.2015, ora 15.00 – afişare rezultate finale ; 

•22.12.2015, ora 14.00 – încheierea perioadei de depunere contestaŃii ; 

•23.12.2015, ora 15.00 - afişare rezultate contestaŃie ; 

Notarea se face cu un numar de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea 

examenului, candidatul trebuie să obŃină minim 50 de puncte pentru fiecare 

etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiŃionată de obŃinerea unui 

punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară . 

     Director, 

Prof.dr. Mocanu Ramona Maria 

 

 

 

       

   

 

 

 

 


