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Nr.679/27.12.2018 
    
    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 H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată 
prin H.G. nr.1027/2014; 

Data de susţinere a probei scrise: 23.01.2019, ora 09:00 

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

 Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 16.01.2019. 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; 

-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; 
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- 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; 

- 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; 

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 
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 27.12.2018 – afişarea anunţului; 

 28.12.2018-15.01.2019 – perioada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs între orele 7⁰⁰-15⁰⁰; 

 15.01.2019- ora 16⁰⁰ – selecţia dosarelor participanţilor la concurs şi 
afişarea rezultatelor; 

 17.01.2019- până la această dată se depun contestaţii selecţie dosare; 

 18.01.2019- afişare rezultate finale după contestatii selectie dosare. 

 23.01.2019 ora 9⁰⁰– susţinerea probei scrise 

 23.01.2019 ora 15⁰⁰ – afişare rezultate pentru proba scrisă; 

 24.01.2018- depunere contestaţii probă scrisă; 

 24.01.2018 ora 16⁰⁰- afişarea rezultatelor contestaţii probă scrisă; 

 28.01.2019 ora 9⁰⁰ – susţinere interviu; 

 28.01.2019 ora 16⁰⁰ – afişare rezultate interviu; 

 28.04.2019 – afişare rezultate finale concurs 
Relaţii la secretariatul Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, telefon 
0235.311.626, între orele 7-15. 


