INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE „GAVRILA SIMION"
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EN ISO 9001:2008

,

Certificate Reg.

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea organizează în data de 30.10.2014
orele 10.00, la sediul instituţiei din str. Progresului, Nr. 32, concurs pentru ocuparea unui post de
Conservator 1 (studii superioare) în cadrul Muzeului de Etnografie

şi Arta Populară

(MEAP),

pe perioadă

nedeterminată:

Condiţii de participare:
Studii de specialitate: studii superioare în domeniile de activitate ale instituţiei muzeale.
Perfecţionări (specializări): parcurgerea a cel puţin unui modul/curs de specializare în domeniul
conservării bunurilor culturale.
Vechimea minima în munca/specialitate necesară: 3 ani/ 3 ani
Cunoştinţe de operare pe calculator: avansate.
Limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională - cunoştinţe de bază.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: disponibilitate de lucru in echipă, de lucru în program
prelungit în anumite condiţii, cunoaşterea şi utilizarea aparaturii şi instrumentelor de măsură folosite
în activitatea de conservare a bunurilor culturale.
Cerinţe specifice: a) minimum 1 articol, publicat în periodice sau în volume de specialitate acreditate
sau

colaborator la realizarea a cel

puţin 2 expoziţii

temporare; c) cunoaşterea

generală

a

patrimoniului muzeal al secţiei şi în detaliu a colecţiei/colecţiilor gestionate.
Probe de concurs:
selecţia dosarelor
probă scrisă

15.10.2014- 17.10.2014:

30.10.2014, orele 10.00;

interviu - 04.11.2014, orele 10.00:
Cerinţe specifice postului
gestionarea şi conservarea patrimoniului repartizat, conform normelor în vigoare;
asigurarea stării de sănătate, a securităţii şi integrităţii patrimoniului muzeal gestionat;
participare la elaborarea unor proiecte de conservare a diferitelor categorii de bunuri culturale;
întocmirea repertoriului de depozit pentru patrimoniul gestionat;
redactarea fişelor de conservare pentru patrimoniul gestionat;
cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeniul conservării patrimoniului muzeal;
desfăşurarea unor activităţi specifice, conform Legii gestiunii şi a altor norme în vigoare, referitoare
la: custodii, primiri-predări, inventarieri, evidenţa contabilă.
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Dosarul de înscriere la concurs va conţine :
a) cerere de înscriere la concurs:
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz. o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea concursului.

* Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine. în clar. numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
**în cazul în care candidatul prezintă o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
deslâşurării primei probe a concursului:
*** Actele prevăzute la punctele, b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea;
**** Toate copiile vor purta menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura titularului dosarului de
concurs;

Dosarele de concurs vor fi depuse la secretariatul ICEM Tulcea până la data de 09.10.2014, orele 15.00.

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul M E A P Tulcea din Str. 9 M a i , Nr. 2.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul I C E M Tulcea (persoană
de contact Adina Paraschivoiu) - 0240 /513231.
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C O N C U R S pentru ocuparea postului de C O N S E R V A T O R I studii superioare la
M U Z E U L D E E T N O G R A F I E ŞI A R T Ă P O P U L A R Ă din cadrul I C E M "Gavrilă Simion" T U L C E A

Tematică generală:

1. Patrimoniul cultural gestionat de Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea (colecţii);
2.

Colecţia de ţesături reflectată în expoziţia de bază a de Etnografie şi Artă Populară;

3.

Expoziţia permanentă găzduită de Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea;

4.

Noţiuni generale de muzeologie şi conservare/restaurare bunuri culturale;

Bibliografie:

Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice - Republicare;
Legea nr. 182 din 25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
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
Codul de conduită al personalului contractual din cadrul I C E M Tulcea
Moldoveanu, Aurel, Conservarea

preventivă

Zaharia, Florica, Textile tradiţionale

NOTĂ :

a bunurilor

din Transilvania.

culturale

Tehnologie şi estetică (p. 190-207; 221 -237)

Titlurile bibliografice pot fi consultate la sediul M E A P Tulcea (Str. 9 M a i , Nr. 2).
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