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ANUNŢ 

privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 

 a 2 funcţii contractuale de execuţie din cadrul Muzeului ”Vasile Ciurea”  

din subordinea primarului municipiului Fălticeni.  

 

 
Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs pe data de 24.06.2022, ora 10,00 proba 

scrisă şi în termen de cel puțin 48 de ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă - interviul, la sediul 

Primăriei, pentru ocuparea, pe o periodă nedeterminată a 2 funcţii contractuale vacante din cadrul 

Muzeului ”Vasile Ciurea” din subordinea primarului municipiului Fălticeni, astfel: 

- 1 post de muzeograf, gradul IA din cadrul Muzeului ”Vasile Ciurea” Fălticeni – post vacant, pe 

perioada nedeterminată; 

- 1 post de supraveghetor sală din cadrul Muzeului ”Vasile Ciurea” Fălticeni – post vacant, pe perioada 

nedeterminată. 

Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Regulamentul-Cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și 

completarile ulterioare, și următoarele condiții de studii și vechime: 

• Pentru postul contractual de muzeograf: 

o nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, specializarea:  studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale; 

turism cultural și studii muzeale;   

o vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani. 

• Pentru postul contractual de supraveghetor sală: 

o nivelul studiilor: studii generale.   

o vechime în muncă: fără vechime. 

 Dosarul de înscriere la concurs se depune până la data de 14.06.2022 la secretariatul comisiei de 

concurs (Serviciul resurse umane, cam. 28 ) şi trebuie să cuprindă următoarele documente: 

- Cerere de înscriere la concurs ; 

- Copia actului de identitate ; 

- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări;  

- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anteriore concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate ; 

Copiile se prezintă însoţite de documente originale, în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

Bibliografiea pentru concurs este următoarea: 

A. Bibliografie generală 

1. Constituţia României; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documentare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 



5. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Norme din 18 decembrie 2003 de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1546/2003; 

 

B. Bibliografie selectivă: 

B.1 Pentru funcția contractuală de muzeograf: 

❖ Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

❖  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și  

completările ulterioare; 

❖ Ciurea, Vasile, Muzeul Fălticenilor. Două decenii de muncă, 1914-1934. Istoricul și activitatea lui, 

Fălticeni, 1934; 

❖ Ciurea, Vasile, Preistoria. Viața omului primitiv în vechiul ținut al Sucevei, Baia de astăzi, București, 

1934; 

❖ Ciurea, Vasile, Vechiul ținut al Sucevei, București, 1928; 

❖ Dimitriu, Eugen,  Orașul muzeelor. Case și locuri memoriale la Fălticeni, Suceava, 2002; 

❖ Dimitriu, Eugen, Vasile Ciurea, în Suceava. Anuarul Muzeului Județean, V, 1978, pp. 521-530; 

❖ https://biblioteca-digitala.ro/?volum=1047-anuarul-muzeului-judetean-suceava--5-v-1978; 

❖ Iacobescu, Mihai, Fălticeni. Mic îndreptar turistic, București, 1978; 

❖ Naghiu, Iosif E., Vasile Ciurea, în Cercetări istorice, 1973, pp.427-428; 

❖ https://biblioteca-digitala.ro/?tip-publicatie=carte&volum=2076-cercetari-istorice--iv-1973; 

❖ Popa, V. Gh., Oameni și locuri din Fălticeni, Galați, 2013; 

❖ Todică, Gabriel, Fălticeni, orașul celor patru muzee, Suceava, 2014; 

❖ Aurelia Nuțu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdalena 

Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea și promovarea colecțiilor publice locale, București, 

2010: 

❖ https://muzee-rurale.cimec.ro/images/Ghid-de-bune-practici-in-protejarea-si-promovarea-colectiilor-

publice-locale.pdf; 

❖ 1.Dimitriu, Eugen, Vasile Ciurea, în Suceava. Anuarul Muzeului Județean, V, 1978, pp. 521-530 

❖ 2.Naghiu, Iosif E., Vasile Ciurea, în Cercetări istorice, 1973, pp.427-428 

❖ 3. Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 cu modificările și completările ulterioare 

❖ 4. Norme de conservare a bunurilor care fac parte din patrimonial cultural, Ed. Museion, 1993; 

 

B.2 Pentru funcția contractuală de supraveghetor sală: 

7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; 

❖  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

❖  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) 

❖  OUG 57/ 3.07.2019, partea  VI, cap.III, drepturile și obligațiile salariaților 

❖  Legea 53/2003,  Codul muncii, drepturile și obligațiile salariaților. 

❖  Dimitriu, Eugen, Vasile Ciurea, în Suceava. Anuarul Muzeului Județean, V, 1978, pp. 521-530 

❖  Naghiu, Iosif E., Vasile Ciurea, în Cercetări istorice, 1973, pp.427-428 

Anexez alăturat fișele de post pentru funcțiile contractuale de muzeograf, gradul IA și 

supraveghetor sală. 

 

 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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