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ANUNŢ 

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

Progresului nr. 32, organizează în data de 28 noiembrie 2012, orele 10,30, la sediul 

instituţiei, concurs pentru ocuparea a două posturi de MUZEOGRAF II (S) în cadrul 

Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean (Muzeul de Artă şi Casa 

Avramide), pe perioadă nedeterminată: 

 

Condiţii de participare: 

 
- studii superioare, în domeniul artelor plastice cu examen de licenţă (diplomă); 

- vechime în muncă minimum 6 luni; 

- cunoaşterea generală a patrimoniului muzeal al Complexului Muzeal de Patrimoniu 

Cultural Nord-Dobrogean (Muzeul de Artă şi Casa Avramide); 

- cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferat engleză, 

franceză) la nivel mediu; 

- cunoştinţe operare PC nivel avansat; 

- activitatea desfăşurată într-o instituţie muzeală de profil constituie un avantaj; 

 

Probe de concurs:  

 

- probă scrisă;  

- interviu; 

 
Dosarul de înscriere la concurs va conţine : 

1.   cerere de înscriere la concurs ; 

2.   CV ; 

            3.   actul de identitate (copie)  ; 

            4.   diploma de studii - licenţă (copie)  ; 

5.   cartea de muncă (copie)  ; 

6.   cazier judiciar ;  

            7.   adeverinţa medicală ; 

 

 

Dosarele de concurs vor fi depuse la secretariatul ICEM Tulcea până la data de 

26.11.2012, ora16,00. 

Tematica şi bibliografia de concurs pot fi consultate la sediul ICEM Tulcea din 

str. Progresului, nr. 32 sau pe site-ul ICEM Tulcea www.icemtl.ro . 

 

 

MANAGER, 

Dr. Cristina  DINU 

 

 

 

http://www.icemtl.ro/
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CONCURS  

Pentru ocuparea posturilor de MUZEOGRAF  II (S) la  

COMPLEXUL MUZEAL DE PTRIMONIU CULTURAL  

NORD-DOBROGEAN din cadrul ICEM TULCEA 

 

 
Tematică generală: 

 

1. Patrimoniul muzeal gestionat de Muzeul de Artă Tulcea (colecţii) 

2. Expoziţiile de bază din cadrul Muzeului de Artă şi Casa Avramide ; 

3. Noţiuni generale de muzeologie şi educaţie muzeală ; 

4. Conservarea bunurilor culturale clasate. 

 

 
Bibliografie: 

 

- Dobrogea în arta plastică, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, 1993 ; 

- Bazele muzeologiei, Florescu Radu, Bucureşti, 1996 

- Pedagogie muzeală, V. Cojocaru, N. Barabas, V. Mitocaru, C.P.F.P.I.C., 

Bucureşti ; 

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil şi imobil cu 

modificarile şi completările ulterioare ; 

- Hotărârea nr. 1546/2003 privind Normele de conservare şi restaurare a bunurilor 

culturale mobile clasate. 

 

 

 
NOTĂ :    Titlurile bibliografice pot fi consultate în biblioteca ICEM Tulcea (Parcul 

Monumentul Independenţei – sediul Muzeului de Istorie şi Arheologie) ; 

 


