
ANUNŢ

COMPLEXUL  MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII ,,ION BORCEA”  cu sediul în 
municipiul  Bacău,  str.  Aleea  Parcului,  nr.  9,  organizează  examen  de  promovare  în  treptă 
profesională  imediat  superioară  celei  deţinute  de  personalul  contractual,  pentru  următoarea 
funcţie:

II. MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII

BIROUL RELAŢII PUBLICE, BIBLIOTECĂ ŞI EDITORIAL
Nr. 
crt.

Funcţia conform statului de 
funcţii

Funcţia în care urmează să promoveze
Nr. 

posturi
1. GESTIONAR CUSTODE tr. I - M GESTIONAR CUSTODE tr. IA - M 1

    cu respectarea următoarelor condiţii de participare:
-     cererea salariatului adresată conducătorului instituţiei;
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional a funcţiei din care promovează;
- să  fi  obţinut  calificativul  „foarte  bine”  la  evaluarea  performanţelor  profesionale 

individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.
        Examenul de promovare în treptă profesională se va organiza în conformitate cu prevederile 
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 aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.

     Condiţii de   desfăşurare  : 
- Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
- Pe data de 31.03.2020, ora 1000, la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion 

Borcea” Bacău, se va desfăşura proba scrisă, ce constă în redactarea unei lucrări,  din 
bibliografia examenului; 



BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

2. Legea  nr.  182  din  2000,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  privind 
protejarea patrimoniului cultural mobil, cap. 1 şi 3;

3. Codul  de  conduită  aplicabil  personalului  contractual  din  cadrul  Complexului  Muzeal  de 
Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău.

      Lucrări de specialitate :

 Radu Florescu – BAZELE MUZEOLOGIEI – Editura Universităţii Independente „Dimitrie 
Cantemir” Bucureşti 1993, Partea I cap. 2, punctul 2.2 , Partea II cap. 4, punctul 4.2;

     
Data: 16.03.2020

Manager,
Dr.  Gabriela  GURĂU


