ANUNŢ
Muzeul Judeţean Buzău organizează în ziua de 11.02.2020 la sediul din Aleea
Castanilor nr. 1, examenul pentru promovarea salariaţilor în grade profesionale imediat
superioare celor pe care le deţin, astfel: conservator (Casa Memorială Vasile Voiculescu),
studii superioare, grad IA și conservator (Carte), studii superioare, grad IA;
Concursul se va desfăşura după cum urmează:
 proba scrisă: 11.02.2020, ora 10ºº;
I.

II.

Acte necesare la depunerea dosarului:
- cerere de înscriere;
- copii ale evaluarilor performanțelor profesionale din ultimii 3 ani;
Condiţii de participare la concurs:
-

III.

Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care
promovează;
Să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor
profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;

Bibliografie pentru conservator (Casa Memorială Vasile Voiculescu), studii
superioare, grad IA:
1. Legea nr. 182/2000 – legea privind protejarea patrimoniului cultural național
mobil, republicată și actualizată;
2. Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor şi a colecţiilor publice - republicată și
actualizată;
3. Ordinul nr. 2371/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee,
colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate
prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;
4. Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
5. Hotărârea de Guvern nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare;
6. Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de
acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;
7. Conservarea preventivă a bunurilor culturale de Aurel Moldoveanu, București,
2003;
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8. Vasile Voiculescu, Opera literară. Dramaturgia. Documente biografice: manuscrise
sechestrate- manuscrise regăsite, vol. 3, Roxana Sorescu (editor), București, Editura
Cartex, 2004, pp. 551-680;
9. Florentin Popescu, Pe urmele lui Vasile Voiculescu, Editura Sport-Turism, București,
1984;
10. Florentin Popescu, V. Voiculescu la Pârscov. O privire asupra copilăriei scriitorului
și o antologie de texte din opera lui, Buzău, 1996;
11. V. Voiculescu. Contribuții buzoiene, ediție îngrijită de Alex. Oproescu, Buzău 1993.
IV.

Bibliografie pentru conservator (Carte), studii superioare, grad IA:
1. Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 republicată;
2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
(actualizată 2014);
3. Ordinul nr. 2371 din 6 iunie 2008 pentru modificarea și completarea normelor
metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de
muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000;
4. Hotărârea de Guvern nr. 1546/2003 privind aprobarea normelor de conservare și
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate:
5. Hotărârea de Guvern nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
laboratoarelor și atelierelor de conservare și restaurare;
6. Ordinul ministrului culturii nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a
conservatorilor și restauratorilor.
7. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 2003.
8. Liviu Butuc, Compendiu de biblioteconomie, Editura Aldin, Buzău, pp. 267 – 298.

MANAGER,
Dr. Daniel Costache-Bolocan
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