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ANUNŢ

Muzeul de Istorie ,,Paul Rimea' Galcţi organizează examen pentru promovare în grad profesional

pentru urrrăoarele funcţii: muzeograf, referent de specialitate, conservator, restaurator, analist

programator, în data de 12.12.2022.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate participa la examen, persoana care îndepl ineşte urrrătoarele condiţii:

1. ~ail:iiminim 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care se promovează;

2. ~ fi obţinut calificativul.Joarte bine ' la evaluarea performanţelorprofesionale individuale cel

puţin de dotăori în ultimii 3 ani ;

3. sănu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.

PROBELE DE EXAMEN

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

b. interviu.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN

MUZEOGRAF IA

1. Radu Florescu, Bafele muzeologiei. Curs prescurtat, Bucureşti, 1982.

2. C. Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.

3. Ioan Oprş, Ocrotirea patrimoniului cultural. Tradiţii, destine, valoare. Bucur~,1986.

4. Ioan Opri>. Managementul muzeul . Ed itu ra Cetatea de Scaun, T ârgov ştc, 2008 .
I

5. Manual de management şi educaţie muzeală. Asociaia muzeelor din Olanda, Amsterdam,

2010.

6. Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor şi a colecţii lor publice;
. I



7. Ordinul nr. 2035/18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa,

gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case

memoriale, centre de cultura şi alte unităţi de profil;

8. Legea nr. 182/25 octombrie 2000 republicată* privind protejarea patrimoniului cultural

naţional mobil;

TEMATICĂ MUZEOLOGIE/MUZEOGRAFIE

1. Muzeul şi funcţiile sale.

2. Patrimoniul cultural, patrimoniul muzeal şi compunerea lor.

3. Principii generale de organizare a expoziţiilor permanente şi temporare.

4. Educaţia prin muzeu şi educaţia pentru muzeu.

REFERENT SPECIALITATE 1

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

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu modificările şi

completări le ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

4. Cristina Coman, Relaţii publice şi mass - media (ediţie revăzută şi adăugită);

5. Chiciudean Ion, David George - Managementul Comunicării în situaţii de criză;

6. Newsom D. - Totul despre relaţiile publice;

7. Dumitru Iacob , Diana Maria Cismaru - Comunicare organizaţională

8. Mihaela Nicola, Dan Petru - Publicitate şi reclamă;

RESTAURATOR 1

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

2. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi

restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

3. Probleme de patologie a cărţii - material documentar;

4. Oprea Florea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice;

5. Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii .



)

)

CONSERVATOR IA

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

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

3. Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor

culturale mobile clasate;

4. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa,

gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case

memoriale, centre de cultura şi alte unităţi de profil ;

5. Irina Crina Anca Sandu, Principii fundamentale de teoria conservării şi restaurării, Iaşi

2001 , Editura Corson

6. Ion Sandu, Adrian Dima, Ioan - Gabriel Sandu, Adrian Dima, Restaurarea şi conservarea

obiectelor metalice , Editura Corson, Iaşi 2002

7. Irina Crina Anca Sandu, Ion Sandu, Constantin Luca, Aspecte moderne privind

conservarea bunurilor culturale, Editura Performantica, Iaşi 2005.

ANALIST PROGRAMATOR IA

1. Microsoft Office;

2. Baze de date.

Examenul va avea .loc la ora 10.00 la sediul Muzeului de Istorie " Paul Păltănea " (Casa

Cuza), str. Al. 1. Cuza, nr. 80.

Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatelor, la sediul

Muzeului de Istorie "Paul Păltănea "Galaţi.
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