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Consiliul Judeţean Vâlcea
Muzeul Judeţean „Aurelian. Sacerdoţeanu" Vâlcea
Calea lui Traian, nr. 143, cod poştal 240612
Cod fiscal: 2541240
Râmnicu Vâlcea. Judeţul Vâlcea
Nr 2728 din 29 NOIEMBRIE 2017

ANUNŢ
MUZEUL JUDEŢEAN „AURELIAN SACEDOŢEANU" VÂLCEA CU
sediul în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr 143 , Judeţul Vâlcea
organizează examen de promovare în funcţia de CONSERVATOR gradul
profesional IA poziţia 46 din statul de funcţii la LABORATORUL DE
CONSERVARE-RESTAURARE
conform
HG
286/23.03.2011
actualizată.TITLUL II ,art41 alin(1)şi (7).
Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Examenul se va organiza conform calendarului următor:- 15 decembrie 2017, ora 13 00
proba scrisă la sediul Muzeului
Judeţean „Aurelian Sacedoţeanu" Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, Calea lui
Traian nr 143 Râmnicu Vâlcea
-afişare rezultat 18 decembrie 2017, ora 16 00
-depunere contestaţii 19 decembrie 2017 ora 16 00
afişare rezultat soluţionare contestaţii si rezultate finale 20 decembrie
2017 ora 16 00
Examenul de promovare a personalului contractual constă în
susţinerea unei probe scrise conform HG 286/2011 actualizată,Titlul II art43
alin'(1) .
Bibliografia şi tematica de concurs se afişează la sediul Muzeului
Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea, Str. Calea lui Traian, Nr. 143,
judeţul Vâlcea şi pe site-ul muzeului: www.muzee-vaIcea.ro.
BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare pe
postul de conservator IA din 15.12.2017
Bibliografie pentru examenul de promovare pe postul de conservator
gradul LA
Norme metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor
culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte
unităţi de profil, în Monitorul Oficial al României, nr. 470/27.09.2000;
Legea nr.

182/25 oct. 2000, privind protejarea patrimoniului cultural mobil.
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în Monitorul Oficial al României, nr. 530/27.10.2000;
Legea muzeelor şi colecţiilor pubice nr. 311 din 8 iulie 2003, în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003;
Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de
conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2004;
Florescu Radu, Bazele Muzeologiei, Bucureşti, 1998;
Moldoveanu

Aurel,

Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti,

1999;
Nicolaescu Corina. Muzeologie generală, Bucureşti, 1975;
Opriş loan, Transmuseografia, Editura Oscar Prinţ, Bucureşti, 2000;
Bălulescu P., Macriş V., Prevenirea incendiilor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979;
Crăciun I., Lencu V., Calotă S., Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu,
Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993.

Tematică pentru examenul de promovare pe postul de conservator gradul
LA

Proiectarea activităţilor de ambalare, transport şi depozitare;
Protecţia bunurilor culturale, diverse reglementări;
Sistemul naţional de conservare şi restaurare a patrimoniului mobil;
Muzeul şi patrimoniul său;
Spaţii şi funcţii muzeale;
Cauze generale ale degradării bunurilor culturale;
Principii generale de expunere;
Activitatea de conservare a patrimoniului muzeal, conservarea individuală şi
de ansamblu;
Mijloacele şi modalităţile de control a factorilor microclimatici;
Depozitarea bunurilor culturale;
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Temperatura ca factor de deteriorare;
Măsuri de ordin preventiv împotriva apariţiei focarelor de incendiu;
Lumina ca factor de deteriorare;
Degradarea biologică şi prevenirea ei.

MANAGER,
CLAUDIU AUREL TULUGEA
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