G U V E R N U L

R O M Â N I EI

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
Bucureşti, Bd. Dacia 89, sector 2 * Tel/Fax +40-21-318 09 39, CF 18098352
*http://www.inshr-ew.ro/* e-mail: office@inshr-ew.ro

AN U N Ţ
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de
Consilier IA - Muzeograf
din cadrul Serviciului Comunicare și Administrare
1. Numărul şi nivelul postului: 2 posturi pe perioadă nedeterminata, cu normă întreagă,
corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuție. Concursul va avea loc în data de
13.05.2019
2. Denumirea postului: Consilier IA - Muzeograf
3. Dosarul de înscriere la concurs/examen:
Documente solicitate:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de instituția publică;
d) carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să
îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care depune la înscriere o declaraţie pe proprie 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;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;
3.1. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
3.2. Candidații care au altă cetățenie decât cea română vor face dovada îndeplinirii condițiilor de
participare la concurs/examen prin documente originale, însoțite de traducerile autorizate în
limba română; în cazul documentelor de studii obținute în alte state, se va prezenta documentul
care atestă echivalarea studiilor eliberat de autoritățile abilitate.
4. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs:
Dosarele de înscriere la concursul pentru posturile de Consilier IA Muzeograf se vor depune la
sediul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” (INSHREW), Bd. Dacia, nr. 89, sector 2, Bucureşti, la Secretariat, până la data 08.05.2019, ora 12:00.
Date de contact: Secretariat: d-na. Daniela Stoica, tel. 021.318.09.39, interior 107;
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5. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
5.1. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime în muncă şi în specialitate sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
5.2. Condiţii specifice
- Studii de specialitate:
a) studii superioare de lungă durată / studii universitare de licență, absolvite cu diploma de
licență sau echivalentă în istorie sau diplomă de master în specializarea: istoria evreilor /
cultură și civilizație ebraică / Holocaust;
b) atestare în muzeologie sau menționare în diploma de absolvire a studiilor superioare a
faptului că au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil în domeniul muzeologiei.
- Vechime: minim 6 ani vechime în muncă, din care minim 2 ani vechime în specialitatea postului.
- Cerințe specifice postului:
a) cunoașterea (scris/vorbit) a limbii engleze sau franceze;
b) disponibilitate pentru călătorii frecvente / delegații;
6. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
6.1. Selecţia dosarelor de înscriere: Sediul INSHR, Sala de conferinţe, în data de 08.05.2019; ora
12:10;
6.2. Probă scrisă - Sediul INSHR, Sala de conferinţe, 13.05.2019, ora 10:00.
6.3. Interviu - Sediul INSHR, Sala de conferinţe, 17.05.2019, conform programării ce se va afișa
odată cu rezultatul la proba scrisă.
NOTĂ:
- Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină minim 50 puncte la proba scrisă și
minim 50 puncte la interviu, din maximul de 100 de puncte aferent fiecărei probe. Nota finală se
calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.
- Contestațiile se pot depune la sediul INSHR-EW în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului corespunzător etapei. Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare
de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
- Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului și pe site-ul
instituției www.inshr-ew.ro.
7 Tematica:
a) Bazele muzeologiei;
b) Viața evreilor din România – sfârșitul sec. XIX – prima jumătate a sec. XX;
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c) Holocaustul în România - principalele momente;
d) Legislație privind domeniul muzeologiei.
8. Bibliografia
a) Florescu Radu, Bazele muzeologiei, București, 1998;
b) Rotman Liviu, Școala israelito-română (1851-1914), Cap.2 Fundalul social, economic și
politic, p. 30-92, București, Ed. Hasefer, 1999;
c) Iancu Carol, Evreii din România 1919-1938: De la emancipare la marginalizare, Cap. II –
p. 46-80, Cap. IV - p. 110-142 și Cap. V - p. 143-176, București, Ed. Hasefer, 2000 ;
d) Comisia „Elie Wiesel”, Raport Final (Cap. Holocaustul în România, Cap. Viața
comunităților evreiești în timpul lui Ion Antonescu și răspunsul lor la Holocaustul din
România, Cap. Solidaritate și salvare. Români printre cei „Drepți între popoare”), Ed.
Polirom, Iași, 2004 (http://www.inshr-ew.ro/raportul-wiesel).
e) Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Ordinul Ministerului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții
publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
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