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Nr.840 / 24.05.2022 
 

 

ANUNŢ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 411, 42 şi 43 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. 

nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Județean „Ștefan cel 

Mare” Vaslui organizează în data de 08.06.2022, ora 1000 examen de promovare în 

grad imediat superior, pentru două posturile de: 

 

- Referent de Specialitate, studii superioare, grad profesional debutant 

din cadrul Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane. 

- Referent de Specialitate, studii superioare, grad profesional debutant 

din cadrul Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane. 

 

Examenul se organizează după cum urmează: 

• proba scrisă, în data de 08.06.2022, ora 1000, la sediul Muzeului Județean 

„Ștefan cel Mare” Vaslui, din str.Hagi Chiriac, Nr.2, mun. Vaslui.  

Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul Muzeului Județean „Ștefan cel 

Mare” Vaslui în data de 08.06.2022, ora 1300.  

Contestaţiile privind rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data de 

09.06.2022, ora 1300. Răspunsul la contestaţiile la proba scrisă se va afişa în 

data de 09.06.2022 ora 1600. 
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 Bibliografie – Referent de Specialitate   

 

 

Bibliografie: 

1. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii  şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare. 

3. Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean „Ștefan cel 

Mare„ Vaslui; 

4. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public, 

actualizată; 
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