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G  U  V  E  R  N  U  L     R  O  M  Â  N  I  E  I 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România  

“Elie Wiesel” 

Bucureşti , Bd. Dacia 89, sector 2,  Tel/Fax +40-21-318 09 39  

*http://www.inshr-ew.ro/ *, e-mail: office@inshr-ew.ro 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind  organizarea și dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1336/2022,  

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA 

“ELIE WIESEL” 

 

organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post contractual 

de execuție vacant de CONSILIER DEBUTANT – MUZEOGRAF, cu normă întreagă,  

în cadrul Compartimentului Muzeal din cadrul Serviciului Comunicare și Administrare 

 

 

Concursul/examenul va avea loc la sediul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel” din București,  Bd. Dacia nr. 89, sector 2 și va consta în susținerea unei 

probe scrise și a unui interviu, după cum urmează: 

- Proba scrisă: 14.02.2023, începând cu ora 10:00; 

- Interviul: 20.02.2023, conform programării ce se va afișa odată cu rezultatul la proba scrisă. 

 

CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI: 

 

Condiții generale:  

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) 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; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 

contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la 

post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 
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Condiții specifice cumulative: 

a) studii superioare de lungă durată / studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă în științele socio-umane; 

b) atestare în muzeologie sau menționare în diploma de absolvire a studiilor superioare a faptului 

că a studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil în domeniul muzeologiei sau documente 

din care rezultă că a desfășurat activitate specifică în cadrul unei instituții muzeale. 

Alte condiții specifice postului: 

a) cunoașterea (scris/vorbit) a limbii engleze sau franceze; 

b) disponibilitate pentru călătorii frecvente / delegații. 

 

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Institutului Național pentru Studierea 

Holocaustului din România „Elie Wiesel” din București,  Bd. Dacia nr.89, sector 2, până pe data 

de 07 februarie 2023, între orele 9,00-16,00, și vor fi însoțite de următoarele acte: 

a) formular de înscriere la concurs (pus la dispoziție pe site-ul instituției);  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului;   

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o 

declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale; în acest caz, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul anterior 

datei de susţinere a probei scrise); 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, parafa, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății; 

h) curriculum vitae, model comun european. 

 

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii 

legalizate. 

Dosarele de concurs se depun personal sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, 

serviciul de curierat rapid sau poşta electronică. 

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de 

curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-

mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu 

documentele prevăzute mai sus,  în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul 

desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea 

neemiterii actului administrativ de angajare. 

 Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum 

maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 

Calendarul concursului:  

- 18 ianuarie – 07 februarie 2023, între orele 9:00-16:00 – depunerea dosarelor de înscriere la 

concurs; 

- 09 februarie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere; 
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- 10 februarie 2023 – termen depunere contestații împotriva rezultatelor selecției dosarelor de 

înscriere; 

- 13 februarie 2023 – afișarea/publicarea rezultatelor după contestații; 

- 14 februarie 2023, ora 10,00 – proba scrisă; 

- 15 februarie 2023 – afișarea/publicarea rezultatelor la proba scrisă; 

- 16 februarie 2023 – termen depunere contestații împotriva rezultatelor la proba scrisă; 

- 17 februarie 2023 – afișarea/publicarea rezultatelor la proba scrisă, după soluționarea 

contestațiilor; 

- 20 februarie 2023 – interviul, conform programării ce se va afișa odată cu rezultatul la proba 

scrisă; 

- 20 februarie 2023 –publicarea rezultatelor la interviu; 

- 21 februarie 2023 – termen depunere contestații împotriva rezultatelor la interviu; 

- 22 februarie 2023 – afișarea/publicarea rezultatelor după contestații; 

- 23 februarie 2023 – afișarea/publicarea rezultatelor finale ale concursului. 

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon tel. 021.318.09.39, interior 107; 

persoană de contact: Daniela Stoica - Compartiment resurse umane; e-mail de corespondență 

dana.stoica@inshr-ew.ro. 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

Tematica: 

a) Bazele muzeologiei; 

b) Viața evreilor din România – sfârșitul sec. XIX – prima jumătate a sec. XX; 

c) Holocaustul în România - principalele momente; 

d) Legislație privind domeniul muzeologiei. 

 

Bibliografia: 

a) Florescu Radu, Bazele muzeologiei, București, 1998; 

b) 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). 

c) Narațiunea viitorului Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România 

(https://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/09/01-Naratiune.pdf ); 

d) Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

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. 

- Rezultatele concursului vor fi anunţate public la locul desfăşurării concursului și pe site-ul instituției: 

www.inshr-ew.ro. 
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