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ANUNŢ

Muzeul de Istorie Galaţi organizează, în data de 05.04.2021, ora 10.00 a.m., examen pentru

promovare în grad profesional pentru funcţia de muzeograf IA.

Examenul se organizează în condiţ i i le respectării prevederilor HG 1027/2014 pentru

modificarea HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

general e de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţi i lor contractuale şi a

criteriilor de promo vare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Examenul se va desfăşura la sediul Muzeului de Istorie "Paul P ăltănea" Galaţi , str. Al. 1. Cuza,

nr.80.

CONDIŢIIDE PARTICIPARE

Poate participa la examen, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

1. să aibă minim 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care se promovează;

2. să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;

3. să nu fi fost sancţ ionat disciplinar în ultimii 3 ani.

PROBELE DE EXAMEN

a. probă scrisă - o lucrare scrisă, timpul - 2 ore;

b. interviu.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN

MUZEOGRAF IA

Colectiile Istorie contemporanăşi etnografie:

1. Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice ;



2. Ordinul nr. 2035118 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

evidenţa, gestiunea ş i inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice,

case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil actualizat;

3. Legea nr. 182/2000 republicată* privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ;

4. Hotărârea nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Norm elor de clasare a bunurilor

culturale mobile;

5. Irina Târnoveanu Oberlander, Un cititor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru

păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC, Bucureşti 2002

6. Corina Nicolescu - Muzeologie generală, Bucureşti 1979;

7. Paul Păltănea - Istoria oraşului Galaţi voI. 1 şi voI. II.

8. Hotarârea nr. 1546 din 18.12.2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a

bunurilor culturale mobile clasate .

Etnografie:

1. Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţii lor publice;

2. Ordinul nr. 2035118 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 actuali zat;

3. Legea nr. 182/2000 republicată* privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ;

4. Hotărârea nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor

culturale mobile;

5. Irina Târnoveanu Oberlander - Un cititor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru

păstrarea patrimoniului cultural , CIMEC, Bucureşti 2002

6. Eugen Holban, Angela Tomaselli - Arta populară din judeţul Galaţi , Galaţi, 1974

7. Marian Simion Florea, Sărbătorile la români , Bucureşti , 1995

8. Butură Valer, Etnografia poporului Român, Cluj - Napoca, 1978.

9. Sărbători şi obiceiuri, vol IV, Moldova , Bucureşti , 2004.

Examenul de promovare se va desfăşura după următorul program:

05.04.2021, ora 10:00 - proba scrisă

06.04.2021, ora 10:00 - interviul.

Examenul va avea loc la sediul Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" (Casa Cuza Vodă), str.

Al. 1. Cuza, nr. 80, Galaţi.

Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.


