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CONS I LIU L JUDETEAN ALBA
MUZEUL NATIONAL AL LTNIRII

Mihai Viteazul, nr. I 2- I4
Alba lulia, 510010

Codfiscal:4331457

aprobarea Metodologiei privind atestarea
cercetdrii arheologice si inscrierea sa in

ANUNT

Muzeul Nafional al Unirii Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. Mihai yiteazul, nr. 72-14,jud. Alba, organizeazd, in data de27 octombrie 2016, ora 10:00 la sediul instituliei examen pentru
promovarea in gradul profesional imediat superior gi anume:
- Arheolog gradul IA, in cadrul Sec{iei Arheologie-Cercetare
- Restaurator gradul IA in cadrul Centrului Nalional de Conservare-Restaurare Carle Veche
- Restaurator gradul IA in cadrul Centrului Nalional de Conservare-Restaurare Carte Veche

Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 2g6/201I
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a criteriilor de piomovare ?n
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contraciual din sectorul tugetar pldtit
din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi va consta in redactarea unei lucrf,ri
scrise care va avea loc in data de 27 octombrie 2016, ora 10:00, la sediul Muzeului Nafional al
Unirii Alba Iulia.

Conditriile specifice de participare la examen sunt:
I sd aibd cel pulin 3 ani vechime in gradul profesional al funcliei publice din care promoveazd;
o s[ aibd calificativul "floarte bine" la evaluarea performan]elor profesionale individuale cel pulin

de doud ori in ultimii trei ani, in care acesta s-a uflat in activitate.
Dosarul pentru inscriere la examen se depune pAnd in data de 19 octombrie2016 ora l6:00,

la secretariatul Muzeului Na{ional al Unirii Alba Iuiia gi trebuie sd con{ind, in mod obligatoriu,
urmdtoarele documente :

o Cererea de inscriere la examen adresatd conducdtorului autoritdlii sau instituliei publice
organtzatoare;

o Adeverin{d eliberatd de Compartimentul Juridic, Resurse Umane gi AchiziJii publice in
vederea atestdrii vechimii in gradul sau treapta profesionald din care promoveaza;t Copii xerox ale rapoartelor de evaluare a performanlelor profesionale individuale din ultimii
2 ani.
Bibliografia pentru examenul de promovare in funclia de arheolog grad IA
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2392t06.09.2004\
2. ORDIN nr. 24941 26.08.2010 pentru

personalului de specialitate din domeniul
Registrul arheologilor

3. OMCC w.2072 din 03.07.2000 privind instituirea Registrului Arheologilor



4. 4'OMCC Nr. 2518 din 04.09.2007 privind Metodologia de aplicare a procedurii de
descdrcare de sarcind arheologicd
Codul Deontologic al Arheologilor din Romdnia
OMCC Nr. 2071 din .30.06.2000 privind instituirea Regulamentului de organizarc a
sipdturilor arheologice din Romdnia
OldCC 2066109-02-2007 privind Metodologia gi Criteriile de finan{are pentru qantierele
arheologice finan{ate din bugetul Ministerului culturii qi cultelor
ORDIN nr. 256214.10.2010privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizatiilor
pentru cercetarea arheologicd

J.

6.

8.

9.

I I.

Anr.4 ivind orotectia ic qi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes nafional - R"publi"or" (Mo. nr.95l/24.1 1.2006)

10. LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003(*republicatd*) muzeelor qi a colecfiilor publice
(Monitorul Oficial nr.927 din 15 noiembrie 2006)

pentru aprobarea Normelor de

Director General
Gabriel Tiberiu Rustoiu

12' ordin nr' 2035 din 18 aprilie -200Q pentru aprobarea Normelor metodologice privind
Repertoriul arheologic al judeturui Alba,atba tutia tggs.

1-l.Otdinul *initt.ului trltutii $i .ult.lor n.. 2l03i2007pentru aprobarea Metodologiei
privind coordonarea activitatii de cercetare arheologic[ ?n siturile arheologice declaiate
zone de interes nafional.

I4 AMCC 2483112.12.2006 privind aprobarea Listei cuprinzdnd zonele de interes arheologic
prioritar.

/5. Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2lg3l2007pentru aprobarea Metodologiei
pentru evaluarea financiard a prejudiciului adus patrimoniului cuitural nafional imob]l -
monument istoric sau sit arheologic.

Bibliografia pentru examenul de promovare ?n funcfia de restaurator grad IA este:1. cesare Brandi, Teoria restaurdrii,I, Editura Meridiane, Bucuregti, 1i96.
2. Moldoveanu, Conservarea preventivd a bunurilor culturale, Bucureqtj. l9gg.
3' Marta Guttmann, Tendinte in conservarea preventive. Articole selectate din literatura de

spe c i al i t at e int e rnat i onal, Editura Astra Museum, s ibiu 2009.
Modalitatea de desfrEurare a examenului de promovare:
Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor Regulamentul privind organizarea Eidesfrgurarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat sirperioare a

personalului contractual ;i va consta intr-o proba scrisd ." uu uu"u loc in data de 27 octomb,e, ora
10:00.

Rezultatele examenului de promovare se afiqeazdla sediul institu{iei, precum qi pe pagina de
internet a acesteia, in termen de doud zile lucrdtoare de la datasus{inerii acestuia.

CandidaJii nemullumili de rezultatul obfinut pot depune contesta{ie ?n termen de o zi
lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatelor, iar rczultateie finaie se afi;eazd de asemenea la sediul
institutiei ?n termen de doud zile lucrdtoare de la dataexpirdrii termenulli de depunere a contestaJiei,
dup6 solufionarea eventualelor contestalii.

Prezentul anun! este postat pe site-ul www.mnuai.ro gi la avizerul de la sediul muzeului,
astdzi, 12.10.2016, ora 15:00.

acreditare a experfilor


