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     ANUNŢ 
 
 

În data de 18.05.2020, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui organizează 
examen pentru promovarea în grad/treapta profesională imediat superioară celei 
deţinute a personalului contractual din cadrul instituţiei, care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute  de H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum 
urmează: 
 
Postul  Serviciul / compartimentul 

 
Grad/treaptă 
din care se 
promovează 

Grad/traptă 
în care se 
promovează

Consilier juridic 
studii superioare

Compartimentul financiar 
contabilitate, resurse umane

II I 

Muzeograf 
 studii superioare  

Secţia muzeografie, muzeologie, 
pedagogie muzeală

debutant II 

Muncitor tâmplar Serviciul administrativ, 
gospodăresc

II I 

 
Examenul se organizează cu respectarea prevederilor, după cum urmeaza: 
 

- Proba scrisă în data de 18.05.2020, ora 10,00 şi interviu în data de 20.05.2020, 
ora 10,00 la sediul muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare”, str. Hagi Chiriac 
nr.2, Vaslui; 

- Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii: 
1. Cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
2. Abilităţi de comunicare; 
3. Capacitate de sinteză; 
4. Complexitate,iniţiativă, creativitate; 
5. Capacitatea de adaptare; 
6. Capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 
7. Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice, 
8. Capacitatea de comunicare. 

- Evaluarea candidaţilor se face conform criteriilor de mai sus prin probă scrisă 
şi interviu. 
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BIBLIOGRAFIE: 

Tematica şi bibliografia -  Consilier juridic 
 
 
Tematica: 
  Regimul juridic al activitatilor din muzeu  

Bibliografie: 

1. Legea nr. 311/2003 ***Republicată, Legea muzeelor și colecțiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autoritățile și instituțuiile publice; 

3. Legea nr. 215/2001***Republicată, Legea administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 53/2003***Republicată – Codul muncii; 

5. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

6. Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean Ștefan cel 
Mare Vaslui. 
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BIBLIOGRAFIE: 

Tematica şi bibliografia -  Muzeograf II-studii superioare 
 
 
Tematica: 
 Muzeografie/ muzeologie/pedagogie muzeală  

Bibliografie: 

1.   Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
republicată; 

1. Legea muzeelor şi a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată; 

2. Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 
republicată; 

3. Hotărârea nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a 
bunurilor culturale mobile; 

4. Ordinul nr. 2.035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale 
deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte 
unităţi de profil; 

5. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; 

6. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată; 

7. Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului 

arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 

republicată; 
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BIBLIOGRAFIE: 

Tematica şi bibliografia -  Muncitor II-studii medii/generale 
 
 
Tematica: lucrări de întreţinere (tâmplărie, reparaţii curente etc.) 
 
Bibliografie:  

 LEGEA nr.53/2003 Codul muncii 
 

 LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI; 
 

 Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la 
apărare impotriva incendiilor; 

 
 
 
 
 

 Conducerea instituţiei, 


