
 
ANUNŢ 

 
Muzeul Țării Crișurilor, cu sediul în localitatea Oradea, str. Armatei Române, nr.1/A, judeţul Bihor 

organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante conform HG 286/23.03.2011 de:  
 
-Economist, un post, S IA, la Biroul Contabilitate și Resurse Umane; 
-Șef Birou, un post, (Resurse Umane), S II, la Biroul Contabilitate și Resurse Umane;  
-Magazioner, M I, un post, la Biroul Contabilitate și Resurse Umane;  
-Muzeograf, S I, două posturi
-Muzeograf, S IA, un post, la Secția Artă;   

, la Secția Relații Publice;   

-Muzeograf, S II, un post, la Secția Artă;   
-Muzeograf, S I, două posturi
-Muzeograf, S IA, un post, la Secția Muzee Memoriale-Muzeul Memorial Ady Endre;   

, la Secția Istorie;   

-Muzeograf, S IA, două posturi
 

, conform HG 286/23.03.2011 la Secția Științele Naturii;   

Concursul se va desfăşura astfel:   
- Proba scrisă în data 22.01.2019
- Proba interviu în data de 

,  ora 11,00 ,  
31.01.2019

 
,  ora 11,00, 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații treb uie să îndeplinească 
urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

• a) au cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

• b) cunosc limba română, scris si vorbit; 
• c) cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie avantaj (de preferință limba 

engleză) și, de asemenea, pe lîngă engleză și a altor limbi străine; 
• d) au varsta minima reglementata de prevederile legale; 
• e) au capacitate deplina de exercitiu; 
• f) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
• g) indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
• h) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea u nei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face 
incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 
Conditiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual, 

tematica de concurs și bibliografia sunt: 
 
 
 
 
 
 



-Economist, S IA, la Biroul Contabilitate și Resurse Umane 
 
Condiții specifice: 
 
- studii superioare de lungă durată, științe economice  
- cunoştinţe operare PC;  
- vechime în specialitatea studiilor 5-9 ani; 
 
Bibliografie de concurs: 
 
• Legea  nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare 
• Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005; 

• Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 
interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de 
risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de 
modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin nr. 517/2016 din 13 august 2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module  
care fac parte din procedura  de funcționare asistemului național de raportare – Forexebug. 

• Ordinul nr. 1792/2002 privibnd aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanțarea   și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. 

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare 
• Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare 
şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 311/2013 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată cu modificările ulterioare. 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice 
 
 
 
 
 



-Șef Birou, un post, (Resurse Umane), S II, la Biroul Contabilitate și Resurse Umane;  
 
Condiții specifice: 
- studii superioare de lungă durată, științe economice  
- cunoştinţe operare PC;  
- vechime în specialitate între 5-10 ani; 
 
Bibliografie:  
 
1. HG 250 / 08.05.1992 cu completarile si modificarile ulterioare privind concediul de 

odihna și alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific 
deosebit și din unităţile bugetare (MO 118 / 1995), cu modificările şi completările ulterioare.  

2. Legea 53 / 24.01.2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  
3. OUG 96 / 14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare.  
4. Legea 571 / 22.12.2003 Codul fiscal al României, cu completarile si modificarile 

ulterioare;  
5. HG 44 / 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal  
6. Legea nr. 477 / 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice.  
7. OUG nr. 189 / 25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare.  
8. Legea nr. 153/2017 cu completarile si modificarile ulterioare, lege cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  
9. HG. 286 / 23.03.2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea 

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 public, cu modificările și completările ulterioare.  

10. HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.  
11. HG nr. 937/2018 privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 

2019.  
12. Legea 544 / 12.10.2001 cu completarile si modificarile ulterioare , privind liberul acces 

la informaţiile de interes public  
13. HG 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public  
14. Legea nr. 129/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
15. Legea privind conduita profesională a personalului din instituţii bugetare (nr. 477/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magazioner, M I, un post, la Biroul Contabilitate și Resurse Umane;  
 
Condiții specifice: 
- studii medii cu diploma de bacalaureat; 
- cunoştinţe operare PC;  
- vechime în muncă minim 3 ani; 
 
Bibliografie de concurs: 
• Legea  nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare 
• Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 
• 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, modificat şi completat; 

• Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul 
ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008 

• 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale; 

• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor; 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Muzeograf, S II, la Secția Artă  
 
Condiții specifice:   
- studii superioare de specialitate (istoria și teoria artei) 
- cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională; 
- cunoştinţe operare PC; 
 
Tematica postului: 
- Ex-Libris 
 
Bibliografie de concurs: 
 
1. Vasile Florea  Istoria Artei Românești, Editura Litera Internațional, București, 2007 
2. Paul Constantin, Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne , 

Editura științifică și enciclopedică, București, 1977 
3. Mihai Mănescu, Tehnici de figurare in gravură, Editura Tehnică, București, 2002 
4. I.C.Goncearov, Tehnica Gravurii pe lemn și linoleum, Edituraa Iscusvo, Moscova, 1952 
5. UAP din România-colectiv, Dicționar de gravură, Editura UAP, București, 1988 
6. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979 
7. Radu Florescu , Bazele muzeologiei, Editura CCES , București 1982 
8. Ioan Godea, Muzeotehnica, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea, 2007 
9. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Editura MCC/CPFPIC, 

București,1999 
10. Legea nr 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
11. Legea nr 488/2006 pentru modificarea și complectarea legii 182/2000 privind protejarea 

patrimoniului cultural național mobil 
12. Legea nr 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice 
13. OMC 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenț a, gestiunea și 

inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură 
și alte unități de profil  

14. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muzeograf S I – Secţia de Relaţii Publice  
 
Tematica postului:  

- Relații publice (educație muzeală) 
- Proiecte culturale 

Condiţii specifice: 
- Facultatea de Litere 
- Master 
- Limbi străine 
- Vechime minim 4 ani 

Bibliografie 
1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi 

completările ulterioare 
2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile, republicată 
3. HG nr. 886/2008 privind Normele de clasare a bunurilor culturale mobile 
4. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979 
5. Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986 
6. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998  
7. Ioan Godea, Muzeotehnică, Oradea, 2007 
8. Venera Cojocariu, Neculai Barabaş, Victor Mitocaru, Pedagogie muzeală, Bucureşti, 1999 
9. Manual de management muzeal şi educaţie muzeală, Reţeaua Naţională a Muzeelor din 

România, Asociaţia muzeelor din Olanda, 2010 
 
 
Muzeograf S I – Secţia de Relaţii Publice 
 
Tematica postului:  

- Pedagogie muzeală 
- Proiecte culturale 

Condiţii specifice: 
- Studii superioare cu  specializare în Istoria Artei 
- Master  
- Limbi străine 
- Vechime minim 4 ani 

 
Bibliografie 
1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi 

completările ulterioare 
2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile, republicată 
3. HG nr. 886/2008 privind Normele de clasare a bunurilor culturale mobile 
4. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979 
5. Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1986 
6. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998  
7. Ioan Godea, Muzeotehnică, Oradea, 2007 
8. Venera Cojocariu, Neculai Barabaş, Victor Mitocaru, Pedagogie muzeală, Bucureşti, 1999 
 
 
 



Muzeograf S I - Secţia Istorie  
 
Tematica postului: 

- Istorie modernă 
- Istoria mentalităților 
- Istorie urbană în Transilvania și Europa Centrală 

Condiţii specifice: 
- Facultatea de Istorie 
- Master 
- Cunoaşterea limbii maghiare 
- Vechime minim 4 ani 

Bibliografie 
 

1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi 
completările ulterioare 
2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile, republicată 
3. HG nr. 886/2008 privind Normele de clasare a bunurilor culturale mobile 
4. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979 
5. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998  
6. Ioan Godea, Muzeotehnică, Oradea, 2007 
7. Piotr S.Wandycz, O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, 

Bucureşti, 1998 
8. A.J.P. Taylor, Monarhia habsburgică (1809-1918), Bucureşti, 2000 
9. Angelika Schaser, Reformele iozefine în Transilvania şi urmările lor în viaţa socială, Sibiu, 

2000 
10. Toader Nicoară, Transilvania la începutul timpurilor moderne (1680-1800). Societatea rurală 

şi mentalități colective, Cluj-Napoca, 2001 
11. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras (coord.), Istoria Transilvaniei, vol. III (de la 

1711 pana la 1918), Cluj-Napoca, 2008 
12. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj-

Napoca, 2016, p. 115-206 
13. Camil Mureşanu, Transilvania între medieval şi modern, Cluj-Napoca, 1996 
14. Istoria oraşului Oradea, coord. Liviu Borcea, Gheorghe Gorun, ediţia a II-a, Oradea, 2007 
15. Florian Dudaş, Românii din Oradea în epoca luminilor, vol. I, Oradea, 1996 
16. Fleisz Jànos, Metamorfoza unui oraş. Oradea 1850-1940, Oradea, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muzeograf S I - Secţia Istorie  
 
Tematica postului: 

- Carte veche românească 
- Istoria modernă a României 

Condiţii specifice: 
- Facultatea de Istorie 
- Master 
- Cunoaşterea alfabetului chirilic 

 
Bibliografie 
 

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

2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile, republicată 
3. HG nr. 886/2008 privind Normele de clasare a bunurilor culturale mobile 
4. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979 
5. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998  
6. Ioan Godea, Muzeotehnică, Oradea, 2007 
7. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras (coord.), Istoria Transilvaniei, vol. III (de la 

1711 pana la 1918), Cluj-Napoca, 2008 
8. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj-

Napoca, 2016, p. 129-143 
9. Istoria României, vol. V-VI, Bucureşti, 2002-2003 (capitolele dedicate culturii) 
10. Florian Dudaş, Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII), Oradea, 1977 
11. Florian Dudaş, Memoria vechilor cărţi româneşti, Oradea, 1990 
12. Constantin Mălinaş, Tipografi, tipografii şi edituri în Bihor 1566-1948, Oradea, 1995 
13. Blaga Mihoc, Florina Ciure, Tipărituri chirilice în colecţia de carte veche a Muzeului Ţării 

Crişurilor (1643-1859) Catalog, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muzeograf, S IA, un post, la Secția Artă  
 
Tematica postului: 

- Artă Decorativă 
 
Condiții specifice: 

 
- Studii superioare de specialitate în domeniul Artei decorative 
- Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani; 
- Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională; 
- Cunoştinţe operare PC; 
- Vechime minim 4 ani 
 

Bibliografie de concurs: 
 

1. Vasile Florea  Istoria Artei Românești , Editura Litera Internațional, București, 2007 
2. Paul Constantin , Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne, 

Editura științifică și enciclopedică, București, 1977 
3. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979 
4. Radu Florescu , Bazele muzeologiei, Editura CCES , București 1982 
5. Ioan Godea, Muzeotehnica, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea, 2007 
6. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Editura MCC/CPFPIC, 

București,1999 
7. Legea nr 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
8. Legea nr 488/2006 pentru modificarea și complectarea legii 182/2000 privind protejarea 

patrimoniului cultural național mobil 
9. Legea nr 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice 
10. OMC 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și 

inventarierea bunurilor cultural deținute de muzee, colecții publice , case memorial, centre de cultură 
și alte unități de profil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Muzeograf, S IA, un post, la Secția Muzee Memoriale-Muzeul Memorial Ady Endre: 
 
Tematica postului: 

- Ady Endre – viața, activitatea, perioada Oradea 
Condiții specifice: 

- Studii superioare de specialitate 
- Vechime în specialitatea studiilor: între 3-7 ani; 
- Cunoasterea limbii maghiare  
- Cunoştinţe operare PC; 

 
Bibliografie de concurs: 
 

1. Legea nr 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
2. Legea nr 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice 
3. Ioan Godea, Muzeotehnica, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea, 2007 
4. Corina Nicolescu, Muzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979 
5. Antal Sándor, Ady és Várad, Budapest., Madách Irodalmi Társaság, 2004 
6. Bölöni György, Az igazi Ady, Budapest., Magyar Helikon, 1974 
7. Indig Ottó, Várady parnasszus. Irodalmi és sajtóélet a századfordulón, Nagyvárad, 

Literator, 1994 
8. Péter I. Zoltán, Nagyvárad száz éve és ma. Nagyváradi barangolás Ady Nyomában, 

Nagyvárad, Prolog, 2004 
9. Péter I. Zoltán, Magam szeretem, ha szeretlek. Ady Endre szerelmei – regényes 

életrajz, Nagyvárad, Riport, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Muzeograf, S IA, la Secția Științele Naturii (Vivariu): 
Tematica postului: 

- Medic veterinar 
Condiții specifice: 

- Studii superioare de specialitate sau specialităţi înrudite 
- Vechime în munca: 3-7 ani; 
- Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională; 
- Cunoştinţe operare PC; 

 
Bibliografie de concurs: 

1. Legea muzeelor şi colecţiilor publice (nr. 311/2003) 
2. Ordinul nr. 1798/2007 al Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile  pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a autorizației de mediu.  
3. Legea privind conduita profesională a personalului din instituţii bugetare (nr. 477/2004) 
4. Ioan Godea, Muzeotehnica, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea, 2007 
5. Ion Radulescu, V.Voicam, L. Lustun, Bolile pestilor de acvariu si ale altor animale 
acvatice, Editura Ceres, București, 1983 
6. Elena Ciudin, Şerpi şi şopârle. Biologie, creştere şi patologie, editura ,,M.A.S.T”, 
Bucureşti, 2006 
 
 
 
 

Muzeograf, S IA, la Secția Științele Naturii (Vivariu): 
Tematica postului: 

- Management și mentenanță Vivariu 
Condiții specifice: 

- Studii superioare de specialitate sau specialităţi înrudite 
- Vechime în munca: 3-7 ani; 
- Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională; 
- Cunoştinţe operare PC; 

 
Bibliografie de concurs: 

1. Legea muzeelor şi colecţiilor publice (nr. 311/2003) 
2. Ordinul nr. 1798/2007 al Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile  pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizației de mediu.  
3. Legea privind conduita profesională a personalului din instituţii bugetare (nr. 477/2004) 
4. Ioan Godea, Muzeotehnica, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea, 2007 
5. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Editura MCC/CPFPIC, 

București,1999 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 

publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv pînă în 15.01.2019, ora 16,00, la 
sediul Muzeului Țării Crișurilor, cu sediul în localitatea Oradea, str. Armatei Române, nr.1/A, judeţul 
Bihor    

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conține urmatoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae. 
Adeverinta care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații. 
În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 
concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 

La evaluarea dosarelor de concurs și a rezultatelor finale ale concursului, în caz de egalitate a 
rezultatelor, se vor lua în considerare specializările suplimentare față de cele solicitate, în domenii 
relevante pentru posturile pentru care se candidează.  

Detalii privind bibliografia de concurs și documentele pentru dosarul de concurs sunt disponibile 
accesand pagina oficială, www.mtariicrisurilor.ro. Relatii suplimentare se pot obține la sediul 
Muzeului Țării Crișurilor, din Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A, telefon 0259.706103. 

 
DIRECTOR GENERAL MANAGER 

Dr. AUREL CHIRIAC 
 

http://www.cjbihor.ro/�
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