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ANUNŢ 
 
 

Muzeul Judeţean Buzău organizează în ziua de  26.01.2021 la sediul din Aleea Castanilor, nr. 1, 
examenul pentru promovarea salariaţilor în grade profesionale imediat superioare celor pe care le deţin, astfel: 
restaurator metal, studii superioare, grad IA;  

Examenul se va desfăşura după cum urmează: 
 proba practică: 26.01.2021, ora 10ºº; 

 
I. Acte necesare la depunerea dosarului: 

- cerere de înscriere; 
- copii ale evaluarilor performanțelor profesionale din ultimii 3 ani; 

 
II. Condiţii de participare la concurs: 

 
- Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 
- Să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel 

puţin de două ori în ultimii 3 ani; 
 
III. Bibliografie pentru restaurator metal, grad IA: 

 

1.  Hotărârea de guvern nr. 1.546/2.003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a 

bunurilor culturale mobile clasate; 

2. Ordinul 2008/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și 

restauratorilor; 

3. Aurel Moldoveanu – Conservarea preventivă a bunurilor culturale, editată de Centrul de Pregătire și 

Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2003;   

4. Mirela Leahu – Substanţele chimice şi materialele utilizate în restaurarea bunurilor culturale – 

suport de curs pentru restauratori editat de Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din 

Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2006 - cap. Solvenţi ( benzen,xilen, toluen, alcool etilic, acetonă, apă, 

acid acetic, acid formic, acid citric, EDTA, amoniac), cap. Compuşi macromoleculari (paraloid B72, 

rășini, epoxi.), cap. Alte substanțe utilizate în tratamente de restaurare (benzotriazol, tiouree); 

5. Mihail Mihalcu – Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor istorice, editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1970. 

În baza bibliografiei mai sus menționate candidatul trebuie să susțină 2 proiecte de restaurare în care vor fi 

prezentate etapele restaurării/conservării unui obiect din fier și a unui obiect din bronz, obiecte alese de 

persoana examinată. 
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