
MUZEUL DE ARTĂ BRAŞOV 

 

ANUNŢ 

Muzeul de Artă Braşov organizează în data de 06.10.2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea 

următorului post vacant: Conservator IA. 

 

Conservator IA – Condiţii  de concurs și bibliografie: 

 

Condiţii înscriere 

-  studii superioare superioare de lungă durată ; 

- experiență în domeniul conservării bunurilor culturale din patrimoniu mobil: minim 10 

ani; 

- cursuri de perfecționare şi specializare în vederea acreditării în domeniul conservării         

bunurilor aparţinând patrimoniului cultural; 

- cunoştinţe avansate de operare PC (Windows, Office);  

Responsabilități 

- conservarea bunurilor culturale din patrimoniu muzeal; 

- gestiunea patrimoniului muzeal; 

Probe de concurs 

1. Probă teoretică –50% (din nota finală) 

    A. Test de cunoştinţe de specialitate – 70 % 

    B. Test din legislaţia de specialitate - 30 %  

2. Interviu – 50% (din nota finală) 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 21.09.2017 la sediul 

Muzeului de Artă Braşov. 

Dosarele selectate în vederea concursului vor fi afișate în data de de 22.09.2017 la sediul 

Muzeului de Artă Braşov și pe www.muzeulartabv.ro. 

Relaţii suplimentare la sediul Muzeului de Artă Braşov, persoană de contact - Stoica Sorana, 

telefon 0268/477286, email contact@muzeulartabv.ro 

mailto:contact@muzeulartabv.ro


 TEMATICA DE CONCURS  

 

 

A. Cunoştinţe de specialitate  

 

 

Conservare 

 

1. Factorii de degradare a bunurilor culturale  

2. Organizarea expoziţiilor din punctul de vedere al ocrotirii bunurilor culturale. 

 

B. Legislaţie  
 

1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din iulie 2003 modificată prin Legea nr. 

12/ 11 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor 

publice nr. 311/2003 republicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 15 noiembrie 2006; 

2. Legea nr. 182/25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil   

modificată prin Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 10/8.I.2007; 

3. Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi 

restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 
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