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Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului, nr. 

32, organizează în data de 28.07.2014, orele 10.00, la Casa Avramide, aflată în Tulcea, 

str. Progresului, nr. 32, concursul pentru ocuparea postului de Muzeograf II la Muzeul de 

Istorie şi Arheologie - Biroul de Arheologie Preventivă. 

Condiţii spec i f i ce pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate: studii superioare special i tatea Istorie sau de specialităţi 

înrudite. 

2. Vech imea în muncă necesară: 0-6 luni 

3. Cunoşt inţe de operare pe calculator: avansate 

4. Limbi străine: cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu 

5. Abil i tăţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare în public, lucru în 

echipă, capacitate de analiză şi sinteză 

6. Cerinţe specif ice: cunoaşterea generală a patr imoniului secţiei muzeale. 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de c o n c u r s 

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului ICEM Tulcea; 

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 special izări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi Viilor 

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 special i tatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibi l cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în 

condiţi i le legii, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de famil ie 

al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
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g) curriculum vitae; 

h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea 

concursului 

Dosarele de concurs se depun la Secretariatul ICEM Tulcea, aflat în Tulcea, str. 

Progresului, nr. 32, până la data de 04.07.2014, ora 15.00. 

Informaţii suplimentare se obţin la Secretariatul ICEM Tulcea, str. Progresului, nr. 

32, tel. 0240513231 

Probe de c o n c u r s 

Selecţia de dosare - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 07.07.2014, ora 15.00. 

Proba scrisă - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 28.07.2014, ora 10.00. 

Interviu - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 31.07.2014, ora 10.00. 

Tematică 

1. Muzee şi colecţii publice 

2. Arheologie preventivă în România 

Bibliografie 

- LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice (republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

- ORDONAN A nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional (republicată) 

- LEGEA nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare) 

- ORDINUL nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a 

autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică 

- ORDINUL nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea şi completarea Procedurii de 

acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, aprobată prin Ordinul ministrului 

culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.562/2010 

loan Opriş, Management muzeal, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009 

- loan Opriş Transmuseographia, Editura Oscar Prinţ, Bucureşti, 2000 

Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998 

Mircea Angelescu, Arheologia preventivă din România şi contextul european 

(http://www. cimec. ro/Arheologie/arh-preventiva/arhpreventiva. htm) 

- Mircea Angelescu, Standarde şi proceduri în arheologie 

(http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-standarde/standarde.htm) 
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