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Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea,
str. Progresului, nr. 32, organizează în data de 09.02.2015 orele 10 , la sediul instituţiei din str.
Progresului, nr. 32, concurs pentru ocuparea unui post de Restaurator I I (studii superioare) în cadrul
Muzeului de Etnografie şi Artă populară, pe perioadă nedeterminată:
00

Condiţii generale de participare:
Studii superioare în domeniul ştiinţe umaniste şi arte;
Vechime în muncă la nivel de studii superioare: minim 6 luni:
Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română, citit, scris, vorbit:
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
îndeplineşte condiţiile de studii la nivelul postului şi vechime ;
Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni.
Probe de concurs:
selecţia dosarelor - 22.01.2015, orele 10 ;
probă scrisă - 09.02.2015, orele 10 :
interviu - 12.02.2014, orele I O
00

00

Cerinţe specifice postului
1.
2.

Cunoaşterea generală a patrimoniului muzeal al Muzeului de Etnografie şi Artă populară;
Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (de preferat engleză) la nivel
mediu;
3. Cunoştinţe operare PC nivel mediu. Cunoştinţe privind chimia materialelor,
4. Cunoştinţe de conservare/restaurare preventivă a bunurilor culturale.

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:

1

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 Ie 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.
**In cazul în care candidatul 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
desfăşurării 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 I C E M Tulcea până la data de 19.01.2015,

Tematică generală:
1. Patrimoniul cultural din Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea (colecţii);
2. Colecţiile de etnografie reflectate în expoziţia de bază a Muzeul de Etnografie şi Artă Populară
Tulcea, str. 9 M a i , nr.2;
3. Noţiuni generale de conservare şi restaurare bunuri culturale.
Bibliografie:
Legea
nr.
477/2004
privind
Codul
de
conduită
a
personalului
contractual
din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil Cap I I I , Cap. I V , Cap. I X ;
HG 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare şi restaurare a bunurilor cultural
mobile clasate;
Legea 31 1/2003 legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice;
Atlasul Etnografic
al României, nr. 4. Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice,
1978
Expoziţiile permanente găzduite de Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea
Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul I C E M Tulcea din str.
Progresului, nr. 32.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la CompartimenJj^HFfeştirşe Umane din cadrul I C E M
Tulcea (persoană de contact Adina Paraschivoiu) - 0240 513231.

MANAGERA';
Dr. SORIN A I L I N C

CONCURS
Pentru ocuparea posturilor de R E S T A U R A T O R II studii superioare la
M U Z E U L D E E T N O G R A F I E ŞI ARTĂ P O P U L A R Ă
Tematică generală:
4.
5.

Patrimoniul cultural din Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea (colecţii);
Colecţiile de etnografie reflectate în expoziţia de bază a Muzeul de Etnografie şi Artă Populară
Tulcea, str. 9 M a i , nr.2;
6. Noţiuni generale de conservare şi restaurare bunuri culturale.

Bibliografie:
Legea
nr.
477/2004
privind
Codul
de
conduită
a
personalului
contractual
din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil Cap I ;
HG 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare şi restaurare a bunurilor cultural
mobile clasate Cap 11;
Legea 311/2003 legea Muzeelor şi Colecţiilor Publice Cap I I ;
O.M. nr. 2035/2000 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; Bazele conservării ştiinţifice, Bucureşti;
Atlasul Etnografic al României, nr. 4, Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice,
1978
Expoziţiile permanente găzduite de Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea.

N O T Ă : Titlurile bibliografice pot fi consultate la sediul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, str.
9 Mai, nr. 2, Tulcea.

