
       
ANUNŢ CONCURS 

Muzeul Național al Bucovinei, organizează la sediul instituţiei din Suceava, strada Ștefan cel 
Mare, nr.33, județul Suceava, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant prevăzut în 
statul de funcții: 

- CURATOR , studii superioare, GRADUL IA -  funcție de execuție, normă întreagă,  
perioadă nedeterminată,  în cadrul  Biroului Artă - (1 post ) 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Concursul  pentru ocuparea postului vacant  constă  în următoarele etape : 

1. selecţia dosarelor de înscriere; 
2. proba scrisă  
3. interviu . 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 
100 de puncte la fiecare probă (scrisă și interviu). 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 
interviu. Se consideră admis la concursul  organizat pentru ocuparea unui post vacant, 
candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi 
post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română sau cetățenia uni alt state membru ale Uniunii Europene, a unui stat 
parte la Acordul privind Spațiul Economic European ( SEE) sau cetățenia Confederației 
Elevețiene ; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz,  alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
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f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, 
contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals 
ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o  persoană candidată 
la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care canidează, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-au luat  măsuri de siguranță a 
interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii; 
h) nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a  
unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea  Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit.h). 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de Curator , studii superioare, 
Gradul IA în cadrul  Biroului Artă : 

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență(absolvent de arte vizuale cu Facultate de 4 
ani sau, în cazul ciclului universitar Bologna, cu Facultate de 3 ani și Master de 2 ani) 
- vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni 
- cunoștințe de operare PC, nivel mediu 
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel mediu 
- abilități de comunicare, lucrul în echipă, inițiativă și creativitate 

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de CURATOR  
Gradul IA  în cadrul Biroului Artă 

• Legea nr. 311/2003,  cu modificările și completările ulterioare privind clasificarea și 
principiile organizării și funcționării muzeelor și colecțiilor publice. 

• OUG57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
art.430, 432-434, 437-441, 443-449. 

• Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 35-57. 

• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil. 
• Legea nr.53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art.39, 

alin. (1) și (2) drepturi și obligații ale salariatului. 

• „Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate”, volumul II, editori Răzvan 
Theodorescu și Marius Porumb, Editura Academiei Române, 2018, pp. 135-156, 
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TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de Curator Gradul IA în cadrul Biroului 
Artă : 

1. Cunoașterea instrumentelor principale de evidență a patrimoniului; 

2. Cunoașterea termenilor specifici artei plastice; 

3. Cunoașterea evoluției fenomenului artistic pe teritoriul României, în perioada modernă 
și contemporană; 

4. Asocierea culturală a lucrărilor importante din portofoliul celor mai cunoscuți pictori 
bucovineni cu diverse curente naționale și europene; 

5. Muzeele și colecțiile publice: clasificare, înființare și acreditare, finanțare și organizare; 

6. Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil; 

7. Cunoașterea Microsoft Office (Excel, Word). 

Dosarele de participare la 
concurs se depun la sediul 
instituţiei din Suceava, strada 
Ștefan cel Mare, nr. 33, 
județul Suceava și trebuie să 
conţină: 

a)  formularul de înscriere 
la concurs, tipizat; 
b)  copia actului de 
identitate. sau orice alt 
document care atestă 
identitatea, potrivit legii, 
a f l a t e î n t e rmen de 
valabilitate; 
c) copia certificatului de 
n a ș t e r e , c o p i a 
certificatului de căsătorie 
sau a altui document prin 
c a r e s - a r e a l i z a t 
schimbarea de nume, 
după caz 
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Concursul se va desfăşura 
după următorul calendar : 

0 9 . 0 2 . 2 0 2 3 - A f i șa r e a 
anunțului de concurs 
09.02 - 23.02.2023 – până la 
ora 16,00 -Perioada de 
depunere a dosarelor pentru 
participarea la concurs 
24.02.2023 -  Selecția 
dosarelor depuse  
                   
2 4 . 0 2 . 2 0 2 3 - A f i șa r e a 
rezultatelor pentru selecția 
dosarelor 
27.02.2023 – până la ora 
1 1 , 0 0 – D e p u n e r e a 
contestațiilor după selecția 
dosarelor 
2 7 . 0 2 . 2 0 2 3 – A f i șa r e a 
r e z u l t a t e l o r d u p ă 
soluționarea contestațiilor 
depuse în urma selecției 
dosarelor 
06.03.2023 -  Proba scrisă:                  

              - ora 10,00 – 
Curator gradul IA    
07.03.2023 –  Afișarea 
rezultatelor pentru proba 
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