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ANUNŢ 

organizare examen de promovare în grad superior 

 

 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, examenul de promovare în grad/treptă profesională a personalului contractual din 

cadrul Muzeului Național al Bucovinei, va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data 

de 06.08.2020, la sediul administrativ al Muzeului Național al Bucovinei. 

 Funcţiile contractuale din cadrul Muzeului Național al Bucovinei Suceava pentru care 

se organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională şi condiţiile de participare la 

examen: 

 

1. Conservator, studii superioare, gradul II la Serviciul Conservare, în vederea 

promovării la gradul I(Ivan Mihai). 

1.1 Pentru a participa la examenul de promovare la un grad profesional superioar celui deţinut, 

salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

 

-să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional al 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. Conservator, studii superioare, gradul I la Serviciul Conservare, în vederea promovării 

la gradul IA(Aparaschivei Alina Elena). 

2.1 Pentru a participa la examenul de promovare la un grad profesional superioar 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. 

 

2.2.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. Conservator, studii superioare, gradul II la Serviciul Conservare, în vederea 

promovării la gradul I(Zbughin Dan Andrei). 

 

3.1 Pentru a participa la examenul de promovare la un grad profesional superioar 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. 

 

3.2.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. Conservator, studii superioare, Debutant la Serviciul Conservare, în vederea 

promovării la gradul II(Bulină Ioan Cezar). 

4.1 Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de 

debutant la finalizarea stagiului, salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- să deţină certificat de finalizare a stagiului, eliberat în condiţiile legii 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii 

 

4.2.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. Copia certificatului de finalizare a stagiului, eliberat în condiţiile legii; 

4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior; 

 

5. Restaurator, studii superioare, gradul II la Serviciul Restaurare, în vederea promovării 

la gradul I(Simion Georgiana). 

 

5.1 Pentru a participa la examenul de promovare la un grad profesional superioar 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. 

 

5.2.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. Restaurator, studii superioare, gradul II la Serviciul Restaurare, în vederea promovării 

la gradul I(Havriliuc Petru Florin). 

 

6.1 Pentru a participa la examenul de promovare la un grad profesional superioar 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. 

 

6.2.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. Biolog, studii superioare la Biroul Științele Naturii, în vederea promovării la gradul 

specialist(Oleniuc Florentina Carmen). 

 

7.1 Pentru a participa la examenul de promovare la un grad profesional superioar 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. 

 

7.2.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 29.07.2020, ora 16.00. 

Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de examen, aprobată de Directorul General. 

Afişat astăzi, 22.07.2020 la sediul instituţiei şi pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro. 

 

 

 

Secretar comisie 

 

ec. Daniela OSTAFI 

 

 

 

Bibliografie pentru examenul de promovare – Serviciul Conservare 
 

 

1.HOTARÂRE nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare 

si restaurare a bunurilor culturale mobile  clasate; 

2.Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003, cu modificările şi 

completările ulterioare prin Legea 12/2006; 

3.Ordinul Ministrului Culturii nr.2035/18.04.2000 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; 

4.Legea nr.53/2003- Codul Muncii Adnotat cu modificările şi completările ulterioare 

prevăzute de Legea nr. 40/2011, publicată în M.O. nr. 255/31 martie 2011. 

 

 Bibliografie pentru examenul de promovare – Serviciul Restaurare 
 

Ceramica, sticla, portelan 

 

1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice; 

2. H.G. nr.1546/2003 Norme de conservare şi restaurare a bunurilor culturale 

clasate; 

3. Aurel Moldoveanu “Conservarea preventive a bunurilor culturale”, Editura 

Cetatea de Scaun, 2011; 

4. Dr. Biro Hendre Doina, Dr. Vivian Dragomir, Dr. Iolanda Turcu,  Lect. Univ. 

Darida Ioan, conf. Univ. Dr. Lupu Mihai, Dr. Laurenţiu Dragomir, Cristina 

Petcu, Solomon Oana, Sfrijan Ioan, Nicolae Catrina, Edward Matei “ 



Restaurator bunuri culturale”,  Institutul Naţional pentru cercetare şi formare 

culturală, Bucureşti 2017. 

5. Susan Buys, Victoria Oakley, “Conservation and restoration of ceramics”, 

Butterworth Heinemann, London, 1993; 

6. Sandra Davison, “Conservation and restoration of glass”, Butterworth 

Heinemann, London, 2003. 

7. Nigel Williams, “Porcelain repair and restoration”, The British Museum, The 

British Museum Press, London. 2002. 

 

Lemn 

1. Hotarârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de 

conservare şi        restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. 

             2. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice. 

3. Legea nr. 477/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105 din 

26.11.2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice. 

 4.Restaurator Bunuri Culturale – Suport de Curs – Institutul Naţional pentru 

Cercetare        şi Formare Culturală, Bucureşti, 2017. 

 5. Moldoveanu Aurel – Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, 

Bucureşti, 1999. 

 6. Ina Brosseau Marx & Allen Marx – Furniture Restoration – Step by step and 

techniques for professional results, Singapore, 2007. 

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare  la funcţia de BIOLOG specialist in 

cadrul  BIROULUI  STIINTELE NATURII 

   

1.Rezervatiile naturale din Bucovina, Taras George Seghedin, Editura Sport Turism 

1983  

2. Zoologia vertebratelor, Ion Iordache, Neculai Valenciuc, Gache Carmen, 

Constantin Ion, 2003,  ed, UAIC, Iași  

3. Botanică sistematică-Cormobionta ,Chifu Teodor, Zamfirescu Oana, Mânzu 

Ciprian, Șurubaru Bogdan, 2001,  Ed. UAIC, Iași  

4. Zoologia nevertebratelor (lucrări practice), Pisică Constantin, Moglan Ioan, 

Cojocaru Ion, 2000, vol. I și II, Ed. UAIC, Iași 

5. Anatomia comparata a animalelor și omului, Haimovici Sergiu și Comănescu 

Geanina, 1986, Ed. UAIC, Iași.  

 

2. Radu Florescu, Bazele muzeologiei. Curs prescurtat, Bucureşti, 1982.  

3.  Legea 311/2003, Legea Muzeelor și Colecțiilor Publice, cap. 1,2,5,6,7 

 


