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Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 

organizează în data de 26.11.2014, orele 11.00, la Casa Avramide, aflată în Tulcea, str. 

Progresului, nr. 32, concursul pentru ocuparea postului de Restaurator textile II M (studii medii) 

pentru Laboratorul de Restaurare Conservare. 

Condiţii specif ice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate: studii medii (liceale, postliceale). 

2. Vechimea minimă în muncă/specialitate necesară: 6 luni; 

3. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu 

4. Limbi străine: cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - cunoştinţe de bază; 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare şi colaborare, lucru în echipă, 

capacitate de adaptare permanentă la solicitări noi şi variate, spirit de observaţie, 

îndemânare. 

6. Cerinţe specifice: 

- cunoştinţe generale privind conservarea preventivă a bunurilor culturale. 
- cunoştinţe privind identificarea materialelor componente şi a tehnicilor de punere în operă a 
pieselor textile. 

- cunoaşterea generală a patrimoniului textil din colecţiile Muzeului de Artă Populară şi 

Etnografie şi Muzeul de Artă. 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs 

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; 
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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-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

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

legii, 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 

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

Progresului nr 32, până la data de 12.11.2014, ora 15.00 

Informaţii suplimentare se obţin la Secretariatul ICEM Tulcea, str. Progresului, nr. 32, tel. 

0240513231. 

Probe de concurs 

Selecţia de dosare - Tulcea, str. Progresului, nr. 32. 17.11.2014, ora 13,00 

Proba scrisă - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 26.11.2014, ora 11,00 

Interviu - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 02.12.2014, ora 11.00 



Tematica concursului 

Legislaţie 

1. Legea 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice - republicată, cu modificările 

ulterioare. 

2. Normele de conservare si restaurare a bunurilor care fac parte din Patrimonul Cultural, 
publicate in Monitorul Oficial nr.58 din 23 ianuarie 2004. 

3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil - republicată, 

cu modificările ulterioare. 

- Aurel Moldoveanu, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale. Ministerul Culturii, 
Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 1999 ; 
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