MUZEUL BUCOVINEI
SUCEAVA
Nr.6889 din 01.10.2019
ANUNŢ
organizare examen de promovare la o treapta superioară
În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare celor deţinute a personalului
contractual din cadrul Muzeului Bucovinei, va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data
de 16.10.2019, la sediul administrativ al Muzeului Bucovinei.
Funcţiile contractuale din cadrul Muzeului Bucovinei Suceava pentru care se organizează
examen de promovare în trepte profesionale imediat superioare şi condiţiile de participare la
examen:
1. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Serviciul Istorie, în vederea promovării la
treapta IA(Asaveti Alina Genoveva).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;
2. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Serviciul Istorie, în vederea promovării la
treapta IA(Zgîian Anca Marilena).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;

3. Gestionar custode(0,5 normă), studii medii, treapta I la Serviciul Etnografie/Hanul
Domnesc, în vederea promovării la treapta IA(Teliban Lavinia).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;
4. Gestionar custode(0,5 normă), studii medii, treapta I la Serviciul Etnografie/Hanul
Domnesc, în vederea promovării la treapta IA(Colțuneac Angelica Floarea).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;
5. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Serviciul Etnografie/Muzeul Satului
Bucovinean, în vederea promovării la treapta IA(Haraseniuc Mihaela Liliana).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;

6. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Serviciul Etnografie/Muzeul Satului
Bucovinean, în vederea promovării la treapta IA(Mandiuc Ana).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;
7. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Serviciul Etnografie/Muzeul Satului
Bucovinean, în vederea promovării la treapta IA(Bîta Maria).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;
8. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Serviciul Arheologie, în vederea promovării la
treapta IA(Bodnariuc Zamfira).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;

9. Gestionar custode, studii medii, treapta I la Biroul Educație, Marketing și Comunicare, în
vederea promovării la treapta IA(Cuza Daniela).
1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la o treaptă profesională superioară celei deţinute,
salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
-să aibă o vechime de 3 ani în treapta profesională a funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două
ori în ultimii 3 ani;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
1. Cererea salariatului de înscriere la examen;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum
şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani;
4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior;
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la secretariatul instituţiei, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 08.10.2019, ora 16.00.
Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de examen, aprobată de Directorul General.
Afişat astăzi, 01.10.2019 la sediul instituţiei şi pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro.

Secretar comisie
ec. Daniela OSTAFI

Bibliografie examen de promovare – gestionar custode, studii medii, treapta IA–
Serviciul Arheologie/Istorie
1. Legea nr. 311 /2003 a muzeelor şi colecţiilor publice - republicată cu modificările
ulterioare;
2. Monica Dejan, Muzeul din Suceava – 110 ani în documente și amintiri, Suceava, 2010;
3. Normele de conservare a patrimoniului cultural;
4. Legea 53/2003, Codul muncii, drepturile și obligațiile salariaților
Bibliografie examen de promovare – gestionar custode, studii medii, treapta IA – Serviciul

Etnografie
1. Norme de conservare a bunurilor care fac parte din patrimonial cultural, Ed.Museion, 1993,
cap.1(1.9,1.10); cap 3(3.0-3.3.10;3.4)
2. Ghidul Muzeul Satului Bucovinean, ed.2009
3. Legea 53/2003, Codul muncii, drepturile și obligațiile salariaților.

Bibliografie examen de promovare – gestionar custode, studii medii, treapta IA–
Biroul Educație, Marketing și Comunicare

1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare prin Legea 12/2006;
2. Legea 22/1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor şi constituirea de garanţii
3. Legea 153, Codul Muncii, Titlul VI, Formarea profesională
4. ROI Muzeul Bucovinei, Capitolul III, Obligaţiile şi îndatoririle salariaţiilor.

