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ANUNŢ
Primăria Municipiului Oneşti, organizează în ziua de 13 decembrie 2022, on
09.00 Ia sediu, în conformitate cu prevederile art.554 din QUO nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, Cu modificările ~i completările ulterioare, art. 31 din Legea nr.
153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ~i completările ulterioare ~i H.O nr.1336/2022, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea ~i dezvoltarea carierei personalului
contractual din sectorul plătit din fonduri publice.
—

EXAMEN BE PROMOVARE
într-o funcţie cu un nivel de studii superior, pentru funcţia contractuală de
execuţie restaurator tr.II la Compartimentul Muzeul municipal de istorie din cadmi
Direcţiei Cultură
Condiţii de participare:
să aibă studii de nivel superior în specialitate în care î~i desta~oară
activitatea sau considerată de autoritatea on instituţia publică ca fund utilă
pentru desra~urarea activităţii
-

Proba scrisă: 13.12.2022, ora 09.00, Ia sediul instituţiei, B-dul Oituz, nr.17
Bosarul de înscriere Ia examen va cuprinde următoarele documente:
cererea de înscriere, aprobată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice
copia diplomei de Iicenţă, respectiv a diplomei de absolvire, după caz, a
adeverinţei care atestă absolvirea studiilor, certificate cu menţiunea
,,conform cu originalul”.
Bibliografia ~i tematica este prevăzută ca anexă la prezentul anunţ ~i face parte
integrantă din acesta.
Informaţii suplimentare se vor obţine Ia sediul Primăriei municipiului Oneşti,
Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul, etaj 5, camera 503 sau la numărul de
telefon 0234/32t12’13, interior 216.
-

-

MUNICIPIUL ONEŞTI
DIRECŢIA CULTURA

BIBLIOGRAFI
pentru examenul de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior
pentru füncţia contractuală de execuţie RESTAURÁ1OR GR.II Ia
Compartimentul Muzeul Municipal de Istorie, din cadrul Direcţiei Cultură
BIBLIOGRAFIE:
I. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din 8 julie 2003 (Cu completările
şi actualizărjle ulterioare).
2. Ordinul nr. 2185 din 02 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a
muzeelor şi a colecţiilor publice (cu completările şi actual izările ulterioare).
3. Ordinul nr. 2008 din 12 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare
a conservatorilor şi restauratoriior (cu completările şi actual izările ulterioare).
4. Hotărârea nr. 1 546 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare
a bunurilor culturale mobile clasate (cii completările şi actualizările ulterioare)
5. Hotărârea nr. 216 2004 pentnu aprobarea Normelor privind autorizarea
laboratoarclor şi atelierelor de conservare şi restaurare (cu completările şi
actual izări le ulterioare).
6. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind evidenţa, gestuunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de
muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de
profi I.
7. Codul etic al conservatorilor şi restauratorilor conform Coduluj etic al
conservatorilor şi restauratonilor adoptat de către Confederaţia Europeana a
Organizaţiilor Conservatorilor şi Restauratorilor (European Confederation of
Conservator-Restorers Organisations E.C.C.OJ, Ia Bnuxelles, în anul 2003.
https: www.academia.edu/2905596/Cod deontologic E.C.C.O. E.C.C.O. PR
OFESSIONAL GUIDELINES
8. Nicolescu, Corina ,,Muzeologiegenerală”, Bucureşti: EDP, 1979 (pag. 95-97)
9. Brandi, Cesare ,,Teoria restaurării”, Bucureşti: Editura Meridiane, 1996
—

TEMATICĂ:
1. Restaurarea bunurilorculturale mobile clasate.
2. Restaurarea bununilor cuiturale mobile pe suport ceramic.

3. Prevederile generale ale legislaţiei care reglementează activitatea de restaurare.
4. Prevederile generale ale legislaţiei privind
organizarea ~i funcţionarea
muzeelor ~i colecţiilor publice.
5. Codul etic al restauratorilor ~i conservatorilor bunurilor culturale

*) Candidaţii vor avea în vedere rnodificările şi completările până Ia data organizării
concursului ale actelor normative indicate în bibliogratie.

