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Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași organizează concurs de recrutare în data de 28.06.2022     

ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale 

vacante: curator debutant, restaurator gr. II, fotograf gr. II. 

Data limită depunere dosare: 22.06.2022 ora 15oo. 

Etapele concursului: 

- selecţia dosarelor de concurs: 23.06.2022; 

- proba scrisă: 28.06.2022, ora 10oo , la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași; 

- interviul: 01.07.2022, ora 10oo , la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași 

- rezultatele vor fi afișate la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași și pe pagina de 

internet https://muzeulmunicipalreginamariaiasi.ro/. 

 
Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) 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; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 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.      

 
        Condiţii specifice de participare pentru funcţia de curator debutant: 

-  Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul artelor sau istoriei; 

- Cunoașterea la nivel avansat a cel puțin unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, 

germană); 

- Utilizator mediu în sisteme de operare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet; 

- Disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită 

specificului instituției muzeale; 

- Disponibilitate pentru organizarea de manifestări cultural-științifice și expoziții legate de 

specificul Muzeului 
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Condiții specifice de participare pentru funcția de restaurator gr. II 

- Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul artei, fizică sau chimie; 

- Atestat în conservare- restaurare; 

- Cunoașterea la nivel mediu a cel puțin unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, 

germană); 

- Vechime în specialitatea studiilor de minim  3 ani; 

- Cunoștințe de operare calculator: nivel mediu 

 

        Condiţii specifice de participare pentru funcţia de fotograf gr. II: 

- Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul artelor; 

- Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani 

- Cunoașterea la nivel mediu a cel puțin unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, 

germană, greaca); 

- Cunoștințe programe editare/creare video; 

- Cunoștințe operare PC; 

- Permis de conducere categoria B. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la 

art. 6  din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

    d) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate; 

    e) cazierul judiciar; 

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

    g) curriculum vitae; 

Actele prevăzute la lit. b), și c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

 

Bibliografie post de curator debutant: 

1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice ; 

2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil ; 

3. Ordinul Ministerului Culturii nr. 2035 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, 

gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, 

centre de cultură și alte unități de profil; 

4. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Cetatea de Scaun, 

Târgoviște, 2001, capitolul Organizarea expozițiilor din punct de vedere al ocrotirii obiectelor 

implicate; 

 

Bibliografie post restaurator gr. II 

1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice ; 

2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil ; 

3. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, ediția a patra, Cetatea de scaun, 

Târgoviște 2011 
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Bibliografie post fotograf gr. II: 

1. Constantin Vertan, Prelucrarea și analiza imaginilor , 1999 

2. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice 

3. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Municipal Regina Maria Iași – Str. Zmeu, 

nr.3, pe pagina de internet https://muzeulmunicipalreginamariaiasi.ro/ și la numărul de telefon  0332 408 

185. 

 

 

Publicat astăzi, 27.05.2022 
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