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ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE
GRAD/TREAPTĂ

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23.03.2011,conform TITLULUI II, al
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioareprin includerea modificărilor şi completărilor aduse de
către Hotărârea nr.1207 din 11 noiembrie 2014, Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat” organizează
examen de promovare grad/treaptă prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat
superioară, după cum urmează:
din funcția contractuală de Referent de specialitate S III în funcția contractuală Referent
de specialitate S II, în cadrul Secției Administrativ (1 post)
din funcția contractuală de Restaurator S II în funcția contractuală de Restaurator S I, în
cadrul Secției conservare-restaurare (1 post)
din funcția contractuală de Referent M II în funcția contractuală Referent M I, în cadrul
Secției Administrativ (1 post)
Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare:
19 februarie 2021, ora 10.00 la sediul instituției
Modalitatea de desfășurare a examenului:
Probă scrisă, pe baza bibliografiei și a tematicii.
Tematica și bibliografia de examen pot fi consultate la sediul instituției și pe site.
I. Pentru promovare în funcția contractuală de Referent de specialitate S II în cadrul Secției
Administrativ.
Bibliografia examenului de promovare:
Legea nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare
Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
Legea 477/2003 privind Codul de conduită a personalului contractual

Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă,
Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară)
Legea nr. 98 din 2016 a achizițiilor publice

Tematica examenului de promovare:
Prevederi legislative din Codul Muncii, relații de muncă
Legislație specifică aplicabilă
II. Pentru promovare în funcția contractuală de Restaurator S I în cadrul Secției conservarerestaurare, specializare în restaurare bunuri culturale de patrimoniu:
Bibliografia examenului de promovare:
Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
Ghelmeziu, N.G., Suciu N.P., Identificarea lemnului, Editura Tehnică, București, 1959
Ionescu Constantin Ștefan, Restaurarea mobilierului, note de curs, Sibiu, 2013
M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979
Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1998
J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu
modificările ulterioare
Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare
și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare
Tematica examenului de promovare:
Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport
de lemn
Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural
național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

III. Pentru promovare în funcția contractuală de Referent M II în cadrul Compartimentului financiar
– contabilitate.
Bibliografie examen promovare:
Legea nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare
Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
Legea 477/2003 privind Codul de conduită a personalului contractual

Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă,
Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară)
Alexandra Zbughea, Educaţia formală şi informală în muzee, în Revista muzeelor, nr.1, 2006 în
http://culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/revista_muzeelor/2006_1/2006_01_05.pdf.
Alexandra Zbughea, Cum să cunoaştem bine vizitatorii muzeelor, în http://muzee.org/sitev2/wpcontent/uploads/2016/10/A.-Zbuchea-L.-Ivan.-2008.-Muzeu-focus.pdf, pp. 37-63.
Ghidul Cetăţii Făgăraş, 2019.

Organizarea şi desfăşurarea probelor de examen se fac în conformitate cu H.G.286 din 23 martie
2011 pentru aprobarea 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.
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