ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare pe perioadă nedeterminată
a posturilor de personal civil contractual vacante
din cadrul Muzeului Marinei Române
(pentru afişare la sediul unităţii militare organizatoare și pe site-ul www.navy.ro,)
Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Ştefăniţă Vodă
nr. 4, judeţul Constanţa, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23.03.2011 (forma
actualizată), organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual.
Posturile pentru care se organizează concursul sunt următoarele:
•

muzeograf debutant – nr. posturi 1;

•

restaurator debutant - nr. posturi 1.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
-

pentru postul de muzeograf debutant efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică, muzeografie,
documentare, ghidaj, are atribuţii de evidenţă şi administrare a patrimoniului cultural;

-

pentru postul de restaurator debutant efectuează activităţi de restaurare şi conservare a
patrimoniului deţinut de instituţia angajatoare, dar şi de alte instituţii la solicitare oficială, are
atribuţii de protejare a patrimoniului cultural.
Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

-

Cerere tip de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare 02154 Constanţa;

-

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;

-

Copii de pe documentele care să ateste nivelul studiilor precum şi copie de pe cartea de muncă
(original pentru confruntare) sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă al salariaţilor,
pentru a dovedi vechimea în muncă – unde este cazul;

-

Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care
candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până
la data desfăşurării primei probe a concursului;


Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării

conformităţii cu acestea.

-

Adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie sau de către o unitate sanitară abilitată**. Adeverinţa care atestă starea de sănătate

-

Curriculum vitae – model european;
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-

Acordul scris al persoanei, care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs;

-

Dosar cu şină.
Perioada în care se pot depune dosarele de concurs este: 09-20.05.2016, ora 15.30.
Dosarele de concurs se depun la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada
Ştefăniţă Vodă nr. 4, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, de luni până vineri între orele 07.30
– 15.30.
Persoane de contact: Cpt. Ciobanu George-Claudiu, Plt.maj. Gheorghe Marian, PCC Cîrstocea

Alina, telefon 0241.667985/0241.667011 interior 238.
Condiţii generale pentru ocuparea postului sunt:
-

deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciului stabil în România;

-

Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

-

Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-

Să fie aptă din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverinţa medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de către medicul de familie sau de
către o unitate sanitară abilitată;

-

Să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii de serviciu în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuitrea
justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;

-

Persoana declarată „ADMIS” la concurs, să fie de acord cu privire la procedura de verificare
şi avizare a datelor cu caracter personal pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate.

-



-

îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

cerinţelor postului scos la concurs.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
- pentru postul de muzeograf debutant, gr. II-I. A:
a) absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul Istorie;
b) vechimea nu este necesară;
c) cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun;
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-

d) cunoştinţe de limbă de circulaţie internaţională (engleză/franceză) – nivel mediu;
e) spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă
la stres;
pentru postul de restaurator debutant, gr. II-I. A
f) absolvirea cu diplomă de licenţă de studii superioare, cu specializarea Restaurareconservare (specializare principală în metal);
g) vechimea nu este necesară;
h) cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun;
i) spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă
la stres.
Selecţia dosarelor de concurs:
- Selecţia dosarelor de concurs: se va desfăşura în perioada 23-24.05.2016;
- Afişarea rezultatelor: la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale şi pe adresa

www.navy.ro: 25.05.2016;
- Depunerea eventualelor contestaţii la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale:
26.05.2016/ până la ora 15.30;
Persoane de contact: Cpt. Ciobanu George-Claudiu, Plt.maj. Gheorghe Marian, PCC Cîrstocea
Alina, telefon 0241.667985/0241.667011 interior 238.
- Soluţionarea contestaţiilor: 27.05.2016;
- Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
şi pe adresa www.navy.ro: 27.05.2016;
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
- Proba scrisă se va desfăşura la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada
Ştefăniţă Vodă nr.4 , localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de 30.05.2016, între orele 10.30 –
13.30;
-Afişarea rezultatelor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale şi pe adresa
www.navy.ro: 31.05.2016;
-Depunerea contestaţiilor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale : 01.06.2016/până
la ora 15.30.
Persoane de contact: Cpt. Ciobanu George-Claudiu,Plt.maj. Gheorghe Marian, PCC Cîrstocea
Alina, telefon 0241.667985/0241.667011 interior 238.
-Soluţionarea contestaţiilor: 02.06.2016;
-Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
şi pe adresa www.navy.ro: 02.06.2016;
- Proba practică se va desfăşura la Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada Ştefăniţă
Vodă nr.4, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de 03.06.2016, între orele 10.30 – 13.30;
-Afişarea rezultatelor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale şi pe adresa
www.navy.ro: 06.06.2016;
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-Depunerea contestaţiilor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale : 07.06.2016/până
la ora 15.30;
Persoane de contact: Cpt. Ciobanu George-Claudiu,Plt.maj. Gheorghe Marian, PCC Cîrstocea
Alina, telefon 0241.667985/0241.667011 interior 238.
-Soluţionarea contestaţiilor: 08.06.2016;
-Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
şi pe adresa www.navy.ro: 08.06.2016;
-Proba interviului se va desfăşura la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale, strada
Ştefăniţă Vodă nr.4, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de 09.06.2016, începând cu orele
10.00;
-Afişarea rezultatelor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale şi pe adresa
www.navy.ro: 10.06.2016;
-Depunerea contestaţiilor la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale : 13.06.2016/până
la ora 15.30;
Persoane de contact: Cpt. Ciobanu George-Claudiu,Plt.maj. Gheorghe Marian, PCC Cîrstocea
Alina, telefon 0241.667985/0241.667011 interior 238.
-Soluţionarea contestaţiilor: 14.06.2016;
-Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
şi pe adresa www.navy.ro: 14.06.2016;
- Afişarea rezultatelor finale ale concursului la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
şi pe adresa www.navy.ro: 14.04.2016.
Rezultatele la fiecare probă, rezultatele soluţionării contestaţiilor, precum şi rezultatele finale,
se vor afişa la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale şi pe adresa www.navy.ro
În atenţia candidaţilor:
Susţinerea unei probe este condiţionată de obţinerea calificativului „admis” la proba
precedentă.
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de încadrare a 2 posturi de personal civil contractual vacante din
cadrul Muzeului Marinei Romane
I. Muzeograf debutant
1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;
2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare şi Restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate;
4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice,
case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
6. Legea nr. 53/2003 (Codul muncii republicată), cu modificările şi completările ulterioare;
7. Alexandru Tzigara-Samurcaş, Muzeografie românească, Bucureşti, 1993;
8. Prof. dr. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1993;
9. Corina Niculescu, Muzeografie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975;
10. Magdalena Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice
locale, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, 1999;
11. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale, cIMeC, 2009;
12. Muzeul Marinei Române. Monografie, Editura MODELISM, Bucureşti, 1999;
13. Istoria Statului Major al Forţelor Navale. 1860-2010. Monografie, (Coordonator: căpitancomandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco; Autori: dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, dr. Ion
Rîşnoveanu, dr. Florin Stan, Andrei Vochiţu);
George Petre, Bitoleanu Ion, Tradiţii navale româneşti, Bucureşti, Editura Militară,
II. Restaurator debutant
1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;
2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare şi Restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate;
4. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice,
case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a
conservatorilor şi restauratorilor;
6. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
7. Legea nr. 53/2003 (Codul muncii republicată), cu modificările şi completările ulterioare;
8. Mirela Leahu, Substante chimice şi materiale utilizate în restaurarea bunurilor culturale,
CPPC, Bucureşti, 2006;
9. Aurel Moldoveanu, Conservarea Preventiva a Bunurilor Culturale, Ministerul Culturii,
Centrul de Pregatire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1999;
10. Florea Oprea, Biologie pentru conservarea şi restaurarea Patrimoniului Cultural, Ed. MAIKO
– 2006;
11. Ion Sandu, Adrian Dima, Ion Gabriel Sandu, Restaurarea şi conservarea obiectelor metalice,
Editura Corson, Iaşi, 2002;
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12. Istoria Statului Major al Forţelor Navale. 1860-2010. Monografie, (Coordonator: căpitancomandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco; Autori: dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, dr. Ion
Rîşnoveanu, dr. Florin Stan, Andrei Vochiţu).
TEMATICA
pentru concursul de încadrare a 2 posturi de personal civil contractual vacante din
cadrul Muzeului Marinei Romane
I. Muzeograf debutant
1. Muzeele şi cercetarea, cercetarea interdisciplinară în muzee;
2. Constituirea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
3. Valorificarea cultural-educativă a patrimoniului muzeal;
4. Factorii de degradare a bunurilor culturale;
5. Spaţiul expoziţional, organizarea expoziţiilor din punctul de vedere al ocrotirii bunurilor
culturale;
6. Analiza funcţiilor specifice ale muzeului şi corelaţia dintre acestea;
7. Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural mobil;
8. Clasificarea bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil;
9. Cercetarea, inventarierea şi clasarea patrimoniului cultural naţional mobil;
10. Înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi colecţiilor publice;
11. Istoricul Muzeului Marinei Române;
12. Colecţiile Muzeului Marinei Române;
13. Elemente de Istorie a Marinei Române.
II. Restaurator debutant
1. Tehnologia de restaurare a bunurilor culturale mobile din metal;
2. Conservarea preventivă şi curativă a bunurilor culturale mobile din metal;
3. Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi
funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
4. Cunoaşterea legislaţiei care regelmentează activitatea de restaurare metal;
5. Cunoaşterea legislaţiei privind clasarea bunurilor culturale mobile;
6. Cunoştinţe generale privind istoria marinei Române.



Reprezintă data afişării, respectiv data de la care decurg cele 10 zile lucrătoare pentru concursul de ocupare a unui post
vacant şi, respectiv, 5 zile lucrătoare pentru concursul de ocupare a unui post temporar vacant până la care se pot depune
dosarele de concurs.
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