ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01835 Bucureşti

ANUNŢ
Unitatea Militară 01835 Bucureşti cu sediul în Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 10,5, Sector 1,
Municipiul Bucureşti, organizează examen pentru promovarea în funcţie prevăzută cu un nivel
de studii superior, astfel:
1. Funcţia pentru care se organizează examenul: ,,muzeograf gr. II” la U.M. 01965
Bucureşti;
2. Participant la examen - Pcc Nicolae Nicoleta, încadrată la U.M. 01965 Bucureşti;
3. Data, ora şi locul susţinerii examenului: 04 ianuarie 2018, ora 12.00, la sediul U.M.
01835 Bucureşti, pavilionul E, parter, Sala tehnică.
4. Modalitatea de suţinere a examenului: probă scrisă.
5. Tematica examenului de promovare:
Istorie:
- Pionierii români ai aeronauticii universale;
- Începuturile aviaţiei militare române (1910-1916);
- Participarea aviaţiei militare la Campaniile din 1916 şi 1917;
- Aviaţia militară şi civilă în perioada interbelică;
- Participarea aeronauticii militare române la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945);
- Forţele Aeriene Române în anii statului comunist (1947-1989);
- Industria aeronautică română în anii 1910-1989.
Legislaţie:
- Definiţia şi principalele funcţii ale muzeelor;
- Înfiinţarea şi acreditarea muzeelor;
- Obligaţiile proprietarilor şi titularilor de alte drepturi asupra muzeelor;
- Organizarea şi funcţionarea muzeelor;
- Clasarea bunurilor culturale mobile;
- Conservarea bunurilor de patrimoniu în expoziţii şi depozite;
- Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale mobile;
- Evidenţa informatizată a bunurilor culturale mobile clasate;
- Etapele înregistrării bunurilor culturale mobile din patrimoniul muzeului;
- Circulaţia bunurilor culturale mobile;
- Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale.
6. Bibliografia examenului de promovare:
- Ghidul istoric al Muzeului Naţional al Aviaţiei Române;
- Legea 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
- Ordinul nr. 2035 din 18 aprilie 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;
- Ordinul nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de acreditare a
muzeelor şi colecţiilor publice.
Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi
completări ale acestora intervenite până la data examenului. Pe cale de consecinţă, candidaţii vor
avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi
completările ulterioare ale acestora.
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