
2621 Arhivari şi curatori

Arhivarii şi curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în 

siguranţă şi conservarea conţinutului arhivelor, artefactelor şi înregistrărilor de 

interes istoric, cultural, administrativ şi artistic, precum şi de artă şi a altor 

obiecte. Aceştia planifică, elaborează şi implementează sisteme pentru 

păstrarea în siguranţă a înregistrărilor şi documentelor istorice de valoare.

Competențe ESCO (RO)

lucrează cu specialiști în materie de locuri de desfășurare a evenimentelor culturale

promovează evenimentele organizate de o instituție culturală

planifică activități de educație artistică

evaluează necesarul de vizitatori al instituțiilor culturale

elaborează strategiile de învățare ale instituției culturale

stabilește rețele educaționale

elaborează planuri de formare pentru activități de promovare și informare

elaborează politicile de promovare ale instituției culturale

face față solicitărilor complexe

respectă diferențele culturale în materie de expoziții

lucrează independent la pregătirea și organizarea de expoziții

asigură siguranța și securitatea expoziției

utilizează resurse TIC pentru a rezolva sarcini de lucru

supervizează mutarea pieselor de muzeu

întocmește rapoarte cu starea operelor de artă

oferă consiliere în legătură cu obiectele de artă pentru expoziții

evaluează starea exponatelor muzeului

gestionează registre

stabilește și gestionează orientările pentru utilizatorii arhivei

respectă principiile de protecție a datelor

facilitează accesul la informație

creează structuri lexico-semantice

studiază o colecție

administrează sisteme de colectare a datelor

menține cerințele privind introducerea de date

creează registre de evidență a animalelor

dezvoltă software cu sursă deschisă

oferă consiliere în legătură cu achizițiile

monitorizează condițiile de mediu ambiant din muzee

ține prelegeri

gestionează drepturi de proprietate intelectuală

ține evidența bunurilor de patrimoniu ale unui muzeu

supervizează proiecte de conservare a clădirilor de patrimoniu
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inventariază catalogul colecției

stabilește standarde ridicate pentru îngrijirea colecțiilor

elaborează planuri de conservare a colecțiilor

oferă informații despre tematica expoziției

face inventarul detaliat al obiectelor din colecție

lucrează cu opere de artă

oferă consiliere în materie de conservare

planifică măsuri de protejare a patrimoniului cultural

analizează nevoile de conservare

prezintă expoziții

face publicitate unei colecții de artă

evaluează calitatea obiectelor de artă

organizează o expoziție


