
 
 

 

 

CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF BIROU 

la Biroul Documentare-Patrimoniu – ICEM Tulcea 

 

A. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Pentru ocuparea postului de şef birou, candidaţii trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale si specifice: 
a) să aibă cetăţenia română; 
b) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a 

intervenit reabilitarea; 
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, 

certificată conform legii; 
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
e) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
f) să nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii; 
g) studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

domeniul socio-umane; 
h) perfecţionări/specializări: masterat/doctorat (în specialitate sau 

muzeologie); 
i) vechimea 5 ani în specialitatea studiilor; 
j) experienţă în domeniul muzeologiei; 
k) cunoaşterea patrimoniului muzeal al ICEM; 
l) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională: avansat, scris şi 

vorbit;  
m) cunoştinţe avansate de operare pe calculator; 

 
În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a 

depune, la secretariatul ICEM Tulcea, până la data de 28.05.2012, ora 
1600,  documentele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la 
concurs, după cum urmează: 

a) cerere tip de înscriere; 
b) actul de identitate, în copie şi original pentru confirmare; 
c) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului, în copie; 
d) copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa care să 

ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în specialitate; 
e) certificatul de cazier judiciar; 
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f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii; 

g) testul psihologic; 
h) proiectul de dezvoltare a activităţii din cadrul Biroului de 

Documentare-Patrimoniu. 
 

Interviul din cadrul concursului va avea loc la sediul ICEM din str. 
Progresului nr. 32, în data de 31.05.2011, ora 1300 . 

Informaţii suplimentare la secretariatul Comisiei de concurs: 
0240/513231/107. 

 

 

B. SARCINI ŞI OBIECTIVE PENTRU FUNCŢIA DE CONDUCERE 

  

1. organizarea şi coordonarea activităţii Biroului Documentare-Patrimoniu 
(BDP); 

2. implementarea strategiei din planul de management al ICEM pe 
domeniul de activitate al BDP; 

3. elaborarea programului anual de activităţi şi bugetului biroului, conform 
planului de management al managerului;  

4. întocmirea rapoartelor/situaţiilor anuale/periodice privind activitatea 
desfăşurată în cadrul biroului; 

5. acordarea de consultanţă şi consiliere de specialitate managerului în 
vederea luării unor decizii eficiente în ceea ce priveşte BDP; 

6. evaluarea anuală/periodică a personalului din subordine; 
7. participarea la elaborarea regulamentelor şi procedurilor interne de 

reglementare a activităţii ICEM; 
8. participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de invitat  

şi a Consiliului Ştiintific în calitate de secretar. 
 

b) planul de acţiune pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei de 
organizare şi coordonare a activităţii BDP, în raport de obiectivele 
formulate în planul de management al ICEM Tulcea 2010-2015. 

 
 
  

 
 
 

D. BIBLIOGRAFIE 

 
1. Bazele Managementului cultural, Ministerul Culturii, Nomisma, Ecume, Fiman, 

Bucureşti, 2000 (cap. 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10 secţiunile II,V);  

C. PROIECTUL DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII BIROULUI DOCUMENTARE 

a) analiza activităţii BDP şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 
PATRIMONIU trebuie să cuprindă:
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2. Jillian H. Poole, Managementul pe bani, Ed. Silex, Bucureşti, 2004; 
3. Managementul muzeal şi educaţie muzeală, Asociaţia Muzeelor din Olanda, 

Amsterdam, 2010; 
4. Legea nr. 311/8.07.2003 a muzeelor şi colecţiilor publice republicată; 
5. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

republicată; 
6. Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor 

culturale mobile 
7. Hotărârea nr.1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare 

a bunurilor culturale mobile clasate; 
8. Ordinul nr. 2035/18 apr. 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; 

9. Ordin nr. 1753/ 22 nov. 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv; 

10. OMCC nr. 2057/2007 Criterii de acreditare a muzeelor şi colecţiilor; 
11. Legea bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare din 

2006; 
12. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ICEM Tulcea aprobat prin H.C.J. 

nr.97/30 septembrie 2010; 
13. Proiectul de management ICEM Tulcea 2010-2015. 
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