
Jt[uzEI.n 0E ISToRIE "pdul p.{tr*xgrr
cALATI-ROMAI{IR, gO00tO, str. Al.l.Cura, nr. 8(}

TeL (a0) 23b47.24.1J8; Fax2Mail:(40) 336{8.00.08;
E-mail muzeuistoriegalati@yahoo.conr, Web: www.migl.ro

*, //W_ ,t3,p_&.,1n/&

AfluNT

Muzeul de Istorie ,,Paul P6ltlnea" Gala{i organizeazl, in data de 14 septembrie 2018, ora

10:00, concurs pentru ocuparea urm[torul post:

- Restaurator debutant (carte) - perioadi nedeterminati, studii superioare de lungd duratS,

absolvite cu diploml de licen![ sau echivalenti sau atestat sau dovada parcurgerii primului modul al

cursului de specializare.

CONDITII DE PARTICIPARE

RESTAURATOR DEBUTANT (CARTE)

Poate participa la concurs, persoana care indeplinegte urmltoarele condilii:

1. studii superioare de lungi durat[, absolvite cu diploml de licenld sau echivalent6

2. atestat sau dovada parcurgerii primului modul al cursului de specializare;

3. are cet[{enia romdn6, cet[lenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(indnd Spafiului Economic European gi domiciliul in Romdnia;

4. cunoagte limba rom6nS, scris gi vorbit;

5. are vdrsta minimi reglementati de prevederile legale;

6. are capacitate deplini de exerciliu;

7. are o stare de sindtate corespunz[toare postului pentru care candideazd, atestatd, pe baza

adeverinfei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;

8. nu a fost condamnatd definitiv pentru sivdrqirea unei infracliuni contra umanitilii, contra

statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legiturl cu serviciul, care impiedicd

inldptuirea justiliei, de fals ori alte fapte de coruptie sau a unei infracfiuni sivdrqite cu

inten[ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excep(ia situatiei in care a

intervenit reabilitarea;

Condifiile previzute in figa postului:

- stabilirea gradului de uzurd fizicd;



- luarea de misuri necesare restaurlrii gi conservirii bunurilor muzeistice;

- intocmirea figelor de restaurare pentru bunurile culturale;

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCNTTNN

1. cerere de inscriere la concurs adresati conduc[torului institufiei;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor care atest[ nivelul studiilor;

4. copia carnetului de muncI, conforml cu originalul, sau dupd caz o adeverinf[ care atestd

vechimea in munc6;

5. cazieruljudiciar;

6. adeverinli medicald care s[ ateste starea de sdnitate - in format standard;

7. curriculum vitae;

Actele prevlzute la nr. 2, 3, 4, vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii

conformit5lii copiilor cu acestea;

PROBELE DE CONCURS

RE STAURATOR DEBUTAI\T (CARTE)

a. proba scrisl -2 ore;

b. interviu - criterii de evaluare: abilitdli qi cunostin{e impuse de func{ie, capacitate de

analizd gi sintez[, motivafia candidatului, comportament in situafii de uizd, initiativ[ gi

creativitate;

Dosarele cu actele solicitate pentru concurs, vor fi depuse la sediul Muzeului de lstorie "Paul

Piltinea" Gala{i, str. Al. r. cuza, nr. 80, pdn[ pe data de 06 septembrie 2018 ora l6:00.

Detalii privind condiliile specifice qi bibliografia de concurs sunt disponibile accesdnd pagina

oficiald www.migl.ro sau la telefon: 0236.412.408.

Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:

- 06 septembrie 2018 ora l6:00 -termenul limiti de depunere a dosarelor;

- 10 septembrie 20 1 8 ora 1 I :00 - selecfia dosarelor;

- 14 septembrie 20 I 8 ora 10:00 - proba scrisd;

- 17 septembrie 2018 ora 10:00 - interviu;

- 19 septembrie 2018 oru 14:00 - afiqarea rezultatelor;

- 20 septembrie 2018 ora 14:00 -termenul limitd pentru depunerea contestafiilor;



- 25 septembrie 2018 ora 14:00 - afigarea rezultatelor contestatiilor.

BIBLIOGRAFIE CONCTIRS

RESTAT,TRATOR DEBUTAT\T (CARTE)

l. Legeanr.3ll/2003, legea muzeelor qi a colecfiilor publice;

2. Hotiiiirea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare qi

restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

3. Probleme de patologie a cdrlii - material documentar;

4. Oprea Florea, Manual de restaurare a cdrlii vechi Si a documentelor gro/ice;

5. Revista Romdnd de Conservore Si Restourare a Cdrlii.


