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Anexa 1 – Fişa postului GESTIONAR CUSTODE  
 

Denumirea instituţiei: Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

Compartimentul: Biroul de Dezvoltare şi Conservare Patrimoniu Muzeal  

Denumirea postului: gestionar custode 

Titularul postului: - 

Cod C.O.R.: 343523 

Gradul profesional al ocupantului postului: M IA 

Nivelul postului: de execuţie 

Titulatura postului imediat superior: şef birou 

 

Descrierea sumară a postului:  

 Preia pe bază de proces verbal inventarul exponatelor de care răspunde pe perioada 

expunerii; 

 Desfăşoară activităţi de supraveghere, îndrumare şi ghidaj în expoziţii; 

 Decontează banii din vânzarea biletelor şi produselor de stand în calitate de gestionar;  

 Îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile de bibliotecar. 

 

Atribuţii şi responsabilităţi: 

Patrimoniu 

a) În domeniul gestiunii  

 

1. Răspunde de lucrările aflate în spaţiile de expunere care îi sunt date în gestiune; 

1. Întocmeşte şi păstrează în siguranţă evidenţele cu privire la bunurile culturale aflate în 

gestiune; 

2. Introduce date în calculator cu privire la colecţiile muzeului; 

3. Operează introducerea/scoaterea în/din gestiunea proprie a bunurilor culturale conform 

legislaţiei în vigoare şi procedurilor interne, înscriind datele corespunzătoare în fişa de 

mişcare a bunurilor muzeale; 

4. Gestionează mişcarea bunurilor culturale, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

5. Verifică şi actualizează periodic înregistrările din evidenţele de gestiune, în conformitate cu 

elementele de noutate survenite;  

1. Cunoaşte exponatele aflate în gestiunea sa şi locul de amplasare a acestora; 

2. Verifică permanent starea de conservare a bunurilor aflate în gestiune; 

3. Colaborează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de expunere a bunurilor culturale; 

4. Colaborează la asigurarea menţinerii condiţiilor optime de iluminare şi micro-climat în 

spaţiile de expunere; 

5. Cunoaşte, respectă şi acţionează conform Normelor de conservare a bunurilor culturale;  

6. Răspunde de protejarea şi securitatea bunurilor culturale gestionate în sălile de expunere; 

7. La deschiderea expoziţiei controlează dacă toate obiectele sunt la locul lor. Aceeaşi operaţie 

o face la închiderea expoziţiei, după ce a constatat, în urma unui control minuţios, că nu au 
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rămas persoane străine în sector, şi, respectiv, că exponatele se află în stare de integritate şi 

de conservare bună; 

8. Asigură aerisirea potrivit indicaţiilor conservatorului; 

9. Introduce şi scoate obiectele din expoziţii numai pe baza fişei de mişcare a bunului, cu 

respectarea procedurii de avizare;  

10. Contribuie la demontarea şi montarea lucrărilor (obiectelor) expoziţionale în afara 

programului de vizitare;  

11. Asigură aranjarea şi toaletarea obiectelor expuse, aflate în gestiunea sa, în afara programului 

de vizitare, contribuind la asigurarea unei calităţi optime de expozabilitate publică; 

12. Respectă regulile de manipulare şi de transport a obiectelor;  

13. Asigură protecţia bunurilor culturale la ambalare pentru transport; 

14. Asigură şi participă nemijlocit la ambalarea pieselor din patrimoniu conform normelor în 

vigoare; 

15. Protejează patrimoniul în condiţii de risc extern, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

16. Raportează în scris periodic şefului ierarhic superior despre cele constatate în urma 

verificărilor periodice, în privinţa stării de conservare a lucrărilor aflate în gestiunea sa; 

17. Asigură şi verifică în mod permanent curăţenia în spaţiile de expoziţie aflate în 

responsabilitate; 

18. Identifică posibilii factori de degradare a obiectelor din patrimoniu şi raportează şefului 

ierarhic în cel mai scurt timp posibil; 

19. Aplică măsuri de protecţie a patrimoniului, conform normativelor în vigoare; 

 

b) În domeniul biblioteconomiei  

 

20. Aplică proceduri şi politici ale bibliotecii şi asigură respectarea lor; 

21. Deţine în gestiune cărţile şi publicaţiile din biblioteca muzeului; 

22. Realizează evidenţa analitică a intrărilor de cărţi, publicaţii şi alte materiale specifice 

(dobândite prin achiziţii, donaţii, transferuri etc.) prin înregistrarea în registrele inventar 

scriptic şi electronic, prin marcarea identificărilor de inventar, prin întocmirea fişelor de 

carte, a fişelor de cititor etc.;  

23. Efectuează înregistrarea cărţilor, publicaţiilor şi surselor documentare din biblioteca 

muzeului şi din fondul documentar în platforma Ebibliophil; 

24. Controlează cărţile la intrarea şi la ieşirea în/din bibliotecă; 

25. Dezvoltă şi indexează baze de date pentru a oferii informaţii utilizatorilor din muzeu; 

26. Propune semestrial liste de achiziţii noi pe care le înaintează pe cale ierarhică spre 

soluţionare procedurală specifică; 

27. Alcătuieşte liste cu cărţi, periodice, articole şi materiale audio-vizuale pe subiecte specifice 

istoriei Centrului Artistic Baia Mare; 

 

 

c) În domeniul relaţiilor publice  şi valorificării patrimoniului aflat în gestiune 
 

28. Are în gestiune biletele şi, după caz, bunurile aflate în vânzare la standul muzeului; 

29. Îndeplineşte sarcini de vânzare şi decontare a biletelor şi, după caz, a mărfurilor aflate la 

standul muzeului; 

30. Se asigură de faptul că la intrarea în muzeu vizitatorii depun la garderobă obiectele 

personale şi aparatele de luat vederi, conform reglementărilor de vizitare stabilite de 

instituţie; 

31. Supraveghează discret vizitatorii pentru a împiedica atingerea sau degradarea obiectelor 

aflate în expunerea liberă; 

32. Manifestă atitudine de respect şi amabilitate faţă de publicul vizitator; 
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33. Prestează servicii de promovare a produselor proprii la standul de vânzare al muzeului; 

34. Soluţionează eventualele disfuncţionalităţi intervenite în raporturile cu publicul, semnalând 

posibilele incidente, după caz, serviciului de pază şi şefului ierarhic superior; 

35. Prezintă vizitatorilor informaţii legate de colecţiile, expoziţiile şi istoricul muzeului; 

36. Asigură buna funcţionare a dotărilor tehnice şi a instalaţiilor (ex. sisteme audio-video) 

folosite pentru optimizarea experienţei de vizitare; 

37. Participă la organizarea expoziţiilor temporare, permanente sau itinerante, care includ lucrări 

din colecţiile proprii şi respectiv împrumutate; 

38. Participă la activităţi organizate în cadrul muzeului conform planului de activitate stabilit de 

şeful biroului şi în concordanţă cu dispoziţiile directorului; 

39. Lunar, conform programării centralizate, îndeplineşte atribuţiile de supraveghere, evidenţă şi 

ghidare a publicului în expoziţiile permanentă şi temporară, cel puţin o săptămână; 

40. În zilele de sâmbătă şi duminică ale săptămânii de serviciu îndeplineşte şi sarcinile de 

vânzare a biletelor şi mărfurilor aflate la standul muzeului (după caz); 

 

d) Generale 

 

41. Colaborează cu personalul muzeului; 

42. Participă la inventarierea periodică a bunurilor generale şi, respectiv,  culturale; 

43. Este membru în Comisia PSI a muzeului; 

44. Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine 

Interioară şi Codul Etic al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»; 

45. Manifestă confidenţialitate şi fidelitate faţă de instituţie şi patrimoniul pe care îl gestionează; 

46. Cunoaşte şi respectă normele PSI şi legislaţia de protecţia muncii; 

 

Program de lucru:  

  8 ore/zi, 40 ore/săptămână 

 

Condiţii specifice de muncă: muncă în expoziţii, depozite, birou. 

 

 

 

 

Dr. Ioan Angel Negrean 

şef Birou Dezvoltare şi Conservare Patrimoniu Muzeal 


