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La Dispoziția nr. 18/16.08.2021 

 

 

CALENDAR DE DESFĂSURARE 

A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE EXECUȚIE CONTRACTUALE 
VACANTĂ DE MUZEOGRAF 

 

 

- 26 august 2021 publicarea condițiilor de participare la concurs, a bibliografiei 

și datelor de desfășurare; 

- 27 august-14 septembrie 2021 depunerea dosarelor de către candidați la sediul Muzeului 

Județean Teleorman; 

- 15 septembrie 2021 analiza dosarelor de concurs de către comisie; afișarea 

rezultatului selecției dosarelor;  

  - 16 septembrie 2021, orele 1600  depunere contestații selecție dosare; 

- 17 septembrie 2021, orele 1700 analiză contestații și afișare rezultat contestații selecție dosare; 

  - 20 septembrie 2021, orele 1000   proba scrisă; 

  - 20 septembrie 2021, orele 1700  afișarea rezultatului probei scrise; 

  - 21 septembrie 2021, orele 1600   termen de depunere contestații la rezultatul probei scrise; 

  - 22 septembrie 2021 , orele 1500  afișare rezultat contestații la proba scrisă; 

  - 23 septembrie 2021, orele 1000   interviu; 

  - 23 septembrie 2021, orele 1700  afișarea rezultatelor la interviu; 

  - 24 septembrie 2018, orele 1600   depunere contestații interviu; 

  - 27 septembrie 2021, orele 1600 soluționare contestații interviu și afișarea rezultatului 

contestațiilor; 

  - 28 septembrie 2021, orele 1700  afișarea rezultatului final al concursului. 

 
 
 
 

MANAGER, 
 
 
 

dr. Pavel Mirea 



MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN      Anexa nr.2 

La Dispoziția nr. 18/16.08.2021 

 
 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ PENTRU CONCURSUL DE MUZEOGRAF S IA 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a 
bunurilor culturale mobile clasate; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale 
mobile. 

- Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi 
inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de 
cultură şi alte unităţi de profil; 
- Cioară Bâtcă, Maria, Bâtcă, Vlad, Zona etnografică Teleorman, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1985. 

- Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998. 
- Olteanu, Ștefan, Şerban, Constantin, Meşteşugurile din Țara Românească şi Moldova în Evul Mediu, 
Ed. Academiei R.S.R. Bucureşti, 1969. 

- Petrescu, Paul, Secoşan, Elena, Portul popular de sărbătoare din România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1984. 

- Stoica, Georgeta, Văgâi, Maria, Arta populară din Câmpia Munteniei, Casa creaţiei populare a 
judeţului Ilfov, 1969. 

 

 

TEMATICĂ: 

- metode de cercetare a patrimoniului mobil; 

- evidenţa şi clasarea patrimoniului într-un muzeu; 

- posibilităţi de valorificare a patrimoniului în expoziţii; 

- aspecte etnografice din zona județului Teleorman. 

 

 
 
 

MANAGER, 
 
 
 
 

dr. Pavel Mirea 


