ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare pe perioadã nedeterminatã
a 2 posturi de personal civil contractual vacante din cadrul Muzeului Marinei Române

Muzeul Marinei Române, cu sediul în localitatea Constanţa, strada Traian nr. 55, judetul
Constanţa, în conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr. 286 din 23.03.2011 (forma actualizatã),
organizeazã concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual.
Posturile pentru care se organizeazã concursul sunt urmãtoarele:
 Economist gr I. (financiar - contabilitate ) - nr. posturi; 1;
 Muzeograf debutant (Biroul cercetare, documentare, restaurare şi conservare): nr.
posturi 1;
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- pentru postul de economist gr. I: efectueazã urmãtoarele activitãţi: contabilitatea sinteticã a
unitãţii; întocmeşte lunar balanţa de verificare; asigurã întocmirea, circulaţia ţi pãstrarea
documentelor justificative şi contabile; înregistreazã în registrele contabile obligatorii, efectueazã
activitatea de casierie şi alte evidenţe stabilite de contabilul şef întocmeşte ordine de platã, foi de
vãrsãmânt, dispoziţii de casã etc;
- pentru postul de muzeoraf debutant: efectueazã urmãtoarele activitãţi: cercetarea, evidenţa şi
valorificarea patrimoniului specific istoriei marinei militare şi comerciale române; organizarea
activitãţilor de educaţie cultural-istoricã şi de informare a vizitatorilor prin ghidaj în spaţiile
expoziţionale; organizarea de expoziţii temporare tematice cu ocazia aniversãrii unor evenimente şi
personalitãţi militare, culturale sau la ordin; efectuarea de cercetare ştiinţificã asupra obiectelor de
patrimoniu materializate prin studii, artico1e, documentare, materiale publicistice diverse;
efectuarea de cercetãri ştiinþifice şi aplicative în domeniul muzeologiei, arheologiei şi istoriei
militare; oferirea de consultanţã de specialitate tuturor celor interesaţi de realizarea, în parteneriat, a
unor proiecte muzeografice; participare la organizarea de expoziţii temporare, lansãri de carte,
vernisaje, workshop, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, conferinţe ş.a.






Documente ob1igatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmãtoarele:
Cerere tip de înscriere la concurs adresatã directorului Muzeului Marinei Române;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea*, potrivit legii, dupã
caz;
Copii dupã documentele care sã ateste nivelul studiilor precum şi copie de pe cartea de
muncã (original, pentru confruntare) sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţã al
salariaţilor, pentru a dovedi vechimea în muncã - unde este cazul;
Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã persoana care doreşte
sã candideze nu are antecedente penale care sã o facã incompatibilã cu postul pentru care








candideazã, valabilã pânã la obţinerea certificatului în cauzã, care se prezintã cel mai târziu
pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului;
Adeverinþã medicalã (ştampilată de unitatea emitentã) care sã ateste starea de sãnãtate
corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul
de familie sau de cãtre o unitate sanitarã abilitatã**. Adeverinţa care atestã starea de
sãnãtate;
Curriculum vitae - model european;
Acordul scris al persoanei care doreşte sã candideze, privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii c1asificate sau a certificatu1ui de securitate, corespunzãtor
fişei postului, în condiţiile în care este declaratã admis la concurs;
Dosar cu şinã.

Perioada în care se pot depune dosarele de concurs: 03.05.2017— 16.05.2017, ora 15,00.
Dosarele de concurs se depun la sediu1 Muzeului Marinei Române, strada Traian nr. 55,
localitatea Constanţa, jud. Constanţa, de luni pânã vineri între orele 07.30 - 1 5,00.
Persoane de contact: P.C.C. GIUGLEA Monica, te1efon 0241.619035.






Condiţiile generale pentru ocuparea posturi1or, sunt:
deţinerea cetãţeniei române, a cetãţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciului stabil în România;
sã cunoascã limba românã, scris şi vorbit;
sã aibã vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;

*Documente1e privind identitatea, studii1e, cursurile sau specializãrile se prezintã şi în original în vederea
verificãrii conformitãţii cu acestea.
** Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãru1, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
în formatu1 standard stabilit de Ministeru1 Sãnãtãţii.

 sã fie apt din punct de vedere medical, dovada fãcându-se prin adeverinţa medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare postului, eliberatã de cãtre medicul de familie sau
de cãtre o unitate sanitarã abilitatã;
 sã nu fi fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra
statului ori contra autoritãţii de serviciu în legãturã cu serviciu1care împiedicã înfãptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
 persoana declaratã ,,ADMIS la concurs, sã fie de acord cu privire la procedura de verificare
şi avizare a datelor cu caracter personal pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate.
 îndep1inirea condiţiilor de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt;
- pentru postul de economist gr. I:
- absolvirea cu diplomã de licenţã a studiilor superioare în domeniul economic;
- vechimea în muncã: minim 5 ani în domeniul financiar contabil;
- cunoştinţe de operare pe calculator - ,,Microsoft Office - nivel bun;
- spirit de iniţiativã, comunicare, 1ucru în echipã, capacitate de analizã şi sintezã, rezistenţã
1a stres.
- pentru postul de muzeograf debutant:
- abso1vent cu diploma de licenţã a studiilor superioare în domeniul istorie;
- vechimea nu este necesarã;
- cunoştinţe de limbã de circulaţie internaţiona1ã (engleză/franceză);
- spirit de iniţiativã, comunicare, 1ucru în echipã, rezistenþã la stres.
Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor sunt prevãzute în HG 286 din
23.03.2011, cu modificãri1e şi completãrile ulterioare.
Se1ecţia dosarelor de concurs:
- Selecţia dosarelor de concurs: se va desfãşura în data de 17.05.2017;
- Afişarea rezultatelor: 17.05.2017;
- Depunerea eventualelor contestaţii în urma selecţiei dosarelor la sediul Muzeului Marinei
Române: 18.05.2017 la ora 15,00;
- Soluţionarea contestaţiilor: 19.05.2017;
- Afişarea rezultatelor în urma soluţionãrii contestaţiilor, la sediul Muzeului Marinei
Române şi pe adresa www. navy.ro : 19.05.2017;
Persoane de contact: P. C. C. GIUGLEA Monica, telefon 0241. 619035.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfãşurãrii acestora:
 Proba scrisã se va desfăşura la sediul Muzeului Marinei Române, strada Traian nr. 55,
localitatea Constanţa, judetul Constanţa, în data de 24.05.2017, între orele 10,30 - 13,30;
 Afişarea rezultatelor la sediul Muzeului Marinei Române şi pe adresa www.navy.ro:
25.05.2017;
 Depunerea contestaţiilor la sediul Muzeului Marinei Române: 26.05.2017 pânã la ora
15.00;
 Soluţionarea contestaţiilor: 29.05.2017;
 Afişarea rezultatelor în urma soluţionãrii contestaţiilor, la sediul Muzeului Marinei
Române şi pe adresa www.navy.ro: 29.05.2017;
 Persoane de contact: P. C. C. GIUGLEA Monica, telefon 0241. 619035.

 Proba practicã pentru functia de muzeograf: se va desfăşura la sediul Muzeului Marinei
Române, strada Traian nr. 55, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de
30.05.2017, între orele 10,30 - 13,30;
 Afişarea rezultatelor la sediul Muzeului Marinei Române şi pe adresa www.navy.ro:
30.05.2017;
 Depunerea contestaţiilor: la sediul Muzeului Marinei Române: 31.05.2017 pânã la ora
15,30;
 Soluţionarea contestaţiilor: 06.06.2017;
 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Muzeului Marinei Române şi pe
adresa www.navy.ro: 06.06.2017;
 Persoane de contact.• P. C. C. GIUGLEA Monica, telefon 0241. 619035.
 Proba interviului pentru functia de muzeograf debutant: se va desfăşura la sediul Muzeului
Marinei Române, strada Traian nr. 55, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, în data de
07.06.2017, începând cu orele 10.00;
 Afişarea rezultatelor la sediul Muzeului Marinei Române şi pe adresa www.navy.ro:
08.06.2017;
 Depunerea contestaţiilor la sediul Muzeului Marinei Române: 09. 06.2017 pânã la ora
15,00;
 Soluţionarea contestaţiilor: 12.06.2017;
 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Muzeului Marinei Române şi pe
adresa www.navy.ro: 12.06.2017;
 Afişarea rezultatelor finale ale concursului la sediul Muzeului Marinei Române şi pe
adresa www.navy.ro: 13.06.2017.
 Proba interviului pentru funcţia de economist gr. I: se va desfăşura la sediul Muzeului
Marinei Române, strada Traian nr. 55, localitatea Constanţa, judetul Constanţa, în data de
30.05.2017, începând cu orele 10,00;
 Afişarea rezultatelor la sediul Muzeului Marinei Române şi pe adresa www.navy.ro:
06. 06.2017;
 Depunerea contestaţiilor la sediul Muzeului Marinei Române: 07.06.2017 pânã la ora
15,00;
 Soluţionarea contestaţiilor: 08.06.2017;
 Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, la sediul Muzeului Marinei Române şi pe
adresa www.navy.ro: 08.06.2017;
 Afişarea rezultatelor finale ale concursului la sediul Muzeului Marinei Române şi pe
adresa www.navy.ro: 09.06.2017.
Rezultatele la fiecare probă, rezultatele soluţionãrii contestaţiilor, precum şi rezultatele
finale, se vor afişa la sediul Muzeului Marinei Române şi pe adresa www.navy.ro;
Persoane de contact: P. C. C. GIUGLEA Monica, telefon 0241. 619035.

În atenţia candidaţilor:
Susţinerea unei probe este conditionatã de obtinerea calificativului ,,admis” la proba
precedentã.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA DE CONCURS PENTRU FUNCŢIA ECONOMIST GR. I
Economist gr. I:
1. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitãţii, cu modificãrie şi completãrile ulterioare;
2. Legea 500/2002 - Legea finanţelor publice, cu modificările şi completãrile ulterioare;
3. Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificãri1e şi completãrile
ulterioare;
4. Ordinul ministrului finanţe1or nr. 2861/2009, pentru aprobarea ,,Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
5. Ordinu1 ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea ,,Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice precum şi evidenţa angajamentelor;
6. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile;
7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în
legãturã cu gestionarea bunurilor, cu modificãri1e şi completãrile ulterioare;
8. 8 . Ordinu1 ministrului finanţelor nr. 1917/2005 - ,,Norme merodologice privind organizarea
şi conducerea contabilitãţii, instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice;
9. Ordonanţa 121/1998 privnd rãspunderea materialã a militarilor;
10. Legea nr. 227/2015 - lege privind Codul fisca1, cu modificãri1e şi completãrilor ulterioare;
11. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea ,,Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice
fãrã scop patrimonial.

TEMATICA DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI ECONOMIST gr. I
1. Legea nr. 82/1991 a contabilitãţii, cu modificările şi completãrile ulterioare, integral;
2. Legea 500/2002 - legea finanţe1or publice, cu modificãri1e şi completãrile ulterioare,
Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV;
3. Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor şi colecţiilor publice, integral;

4. Ordinul ministrului finanţelor nr. 2861/2009, pentru aprobarea ,,Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii- integral;
5. Ordinu1 ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea ,,Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice precum şi evidenţa angajamentelor - integral;
6. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile, Norme generale de întocmire
şi utilizare a documentelor financiar contabile - Anexa I, Anexa II;
7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în
legãturã cu gestionarea bunurilor, integral;
8. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1917/2005 - ,,Norme metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilitãţii, instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiuni de aplicare a acestora - integral;
9. Ordonanţa 121/1998 privind rãspunderea materialã a militarilor - integral;
10. Legea nr. 227/2015 - lege privind Codul fiscal, cu modificãri1e şi completãrilor ulterioare,
Titlul IV; impozitul pe venit, Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul III - Venituri din
salarii, Capitolul VI - Venituri din pensii, Capitolul XI - Venitul net anual impozabil;
11. Ordin nr. 3471/2008 pentru aprobarea ,,Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor corporale af1ate în patrimoniul instituţiilor publice - integral.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI DE
MUZEOGRAF DEBUTANT
Muzeograf debutant:
1. Legea nr. 311/2003 - legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificãri1e şi completãrile
ulterioare;
2. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţii1or clasificate, cu modificãri1e şi
completãrile ulterioare;
3. Ordinu1 ministrului culturii şi identitãţii naţionale nr. 2035/pentru aprobarea ,,Normelor
metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de
muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de culturã şi alte unitãţi de profil cu
modificãri1e şi completãrile ulterioare;
4. Hotãrârea nr. 886/2008 privind aprobarea ,,Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

5. Legea nr. 53/2003 - Codu1 Muncii - republicată, cu modificãri1e şi completãrile ulterioare;
6. Prof. Dr. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1982;
7. Corina Nicolescu, Muzeologie generalã, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1979;
8. Corina Nicolescu, Muzeologie generalã, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1975;
9. Aurelia Duţu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel, Angelica Mihãilescu, Magdalena
Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale,
Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã, Bucureşti, 2010;
10. Irina Oderländer-Târnoveanu, Dan Matei, Standarde şi recomandãri în documentarea
bunurilor culturale, cIMec, 2009;
11. Muzeu1 Marinei Române, Monografie, Editura MODELISM, Bucureşti, 1999;
12. Istoria Statului Major al Forţelor Navale. 1860-2010. Monografie, (Coordonator: cãpitancomandor dr. Olimpiu Glodarenco, Autori: dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, dr. Ion
Rîşnoveanu, dr. Florin Stan, Andrei Vochiţu).
TEMATICA DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI
Muzeograf debutant:
1. Muzeele şi cercetarea, cercetarea interdisciplinarã în muzee;
2. Constituirea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
3. Valorificarea cultural-educativã a patrimoniului muzeal;
4. Factorii de degradare a bunurilor culturale;
5. Spaţiul expoziţional, organizarea expoziţiilor din punctul de vedere al ocrotirii bunurilor
culturale;
6. Analiza funcţiilor specifice ale muzeului şi corelaţia dintre acestea;
7. Bunurile care alcãtuiesc patrimoniului cultural mobil;
8. Clasificarea bunurilor apartinând patrimoniului cultural naţional mobil;
9. Cercetarea, inventarierea şi clasarea patrimoniului cultural naţional mobil;
10. Înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi colecţiilor publice;
11. Istoricul Muzeului Marinei Române;
12. Colecţiile Muzeului Marinei Române;
13. Elemente de Istorie a Marinei Române;
14. Statutul de angajat în sistemul bugetar de stat, drepturi şi obligaţii;
NOTE:

1. Eventualele contestaţii se pot depune dupã selecţia dosarelor de concurs şi dupã fiecare
probã în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestã.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiazã cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, dupã caz.
3. Încadrarea pe post a persoanelor declarate ,,admis” se va face ulterior obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, conform legislaţiei militare în
vigoare.
4. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon: 0241 619035.

RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DE PERSONAL
P.c.c.
Monica GIUGLEA

