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ANUNŢ
Muzeul Județean Olt cu sediul în localitatea Slatina, judeţul Olt, str. Ana Ipătescu, nr.1, organizează
în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de Conservator, grad profesional
debutant, nivel studii S la Serviciul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului (Casa Memorială Nicolae
Titulescu) în cadrul Muzeului Judeţean Olt,
A.


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DENUMIREA POSTULUI

1 post Conservator, grad profesional debutant, nivel studii S la Serviciul de Conservare-Restaurare a
Patrimoniului (Casa Memorială Nicolae Titulescu) în cadrul Muzeului Judeţean Olt

B. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
CONDIŢII GENERALE
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor
postului scos la concurs
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
 conservator, grad profesional debutant, nivel studii S
- nivelul studiilor: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
- fără vechime în muncă;
DESCRIEREA POSTULUI
Atribuții / responsabilități
-

-

1. Scopul general al postului
Asigurarea condițiilor microclimatice corespunzătoare tututror categoriilor de piese muzeale;
Monitorizarea condițiilor de microclimate necesare bunurilor cultural;
Cunoașterea metodelo, substanțelor și materialelor necesare asigurării păstrării și conservării
patrimoniului;
Cunoașterea și urilizarea aparaturii din dotare;
Implicarea în toate etapele organizării expozițiilor Serviciului de Conservare-Restaurare;
Coordonarea cât mai eficientă și în cele mai bune condiții a aactivităților de conservare și
protejare a bunurilor cultural, în conformitate cu Nortmele de conservare, în vederea
păstrăriinealterate a patrimoniului;
2. Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului
Determinarea alității mediului ambient din spațiile de expunere a apatrimoniului
Asigurarea funcționării corecte a aparatelor folosite pentru controlul condițiilor de
microclimate, prelucrînd și studiind rezultatele obținute și luând măsuri de menținere a
parametrilor recomandați în spațiile expoziționale;
Determinarea gradului de salubritate a încăperilor destinate expunerii, depozitării;

-

Îndrumarea și supravegherea operațiilor de curățire și aerisire a aspațiilor de expunere
precumși a acăilor de acces în cazul expozițiilor de expunere precum și a căilor de acces în
cazul expozițiilor Serviciului de Conservare-Restaurare;
Asigurarea aplicării prevederilor conservării în timpul manipulării, ambalării și transportării
obiectelor muzeale;
Stabilirea modalitățiloe de etalare a pieselor din cadrul Serviciului de Conservare-Restaurare
potrivit normelor de conservare;
Verificarea permanent a stării de conservare a apieselor din expozițiille realizate de
Serviciului de Conservare-Restaurare;
Asigurarea dezinfecției obiectelor ce intră în procesul de Conservare-Restaurare;
Stabilirea materiarelor și substanțelor necesare asigurării unei conservări științifice a
patrimoniului, sesizând din timp șefului de secție;
Însoțirea pieselor pentru expoziții temporare, verificarea stării de conservare la fiecare
destinație;
Asigurarea ambalării pieselor ce au fost împrumutate, dar și însoțirea până la destinație, unde
se vor preda piesă cu piesă și se va verifica starea de conservare;
Supravegherea oricărei intervenții de reparații a instalațiilor etc., în cadrul Serviciului de
Conservare-Restaurare, luând măsuri de protecție a apieselor muzeale în timpul lucrărilor;
Supravegherea studirii, cercetării, fotografierii sau filmării bunurilor muzeale;
Instruirea persoanelor care mânuiesc piese muzeale în cadrul activităților muzeale;
Întocmirea fișelor de conservare pentru obiectele care intră de urgență la restaurare;
Valorificarea cultural-științifică a abunurilor cultural restaurate și conservate prin participări la
sesiuni de comunicare, conferințe, congrese, etc.

C. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Muzeului Județean Olt;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, raportul per salariat
din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. 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;
7. curriculum vitae.
8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în
vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.
D. PROBE DE CONCURS
1. Proba scrisă;
2. Interviul.
E. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării/publicării anunţului, la sediul Muzeului Județean Olt.

2. Selecţia dosarelor de înscriere
- 22.06.2022-23.06.2022
3. Data probei scrise
- 29.06.2022, ora – 10.00, la sediul Muzeului Județean Olt
4. Proba interviu: se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise,
data și ora probei interviu vor fi afișate odata cu rezultatele la proba scrisă

F. BIBLIOGRAFIE CONSERVATOR DEBUTANT, NIVEL STUDII S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a abunurilor cultural, ediția a IV-a Târgoviște, 2011;
Marta Guttmann, tendințe în conservarea preventivă, Sibiu, 2009;
Mihail Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă și a monumenteloristorice, București, 1970
Legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice nr.311/08.07.2003, republicată, cu modificările şi completările
Ulterioare
Legea nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului culturalnațional mobil, republicată
și actualizată
Hotărârea de Guvern nr.1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și
restaurare a bunurilor cultural mobile clasate
Ordinul nr.2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și
Inventarierea bunurilor cultural deținute de muzee, colecții publice, case memorial, centre de cultură și
Alte unități de profil, modificat și completat
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul III,IV,V
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.

G. RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeului Judeţean Olt, telefon 0249/415279

