
Etnografie și Artă Populară 

 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 

DROBETA TURNU SEVERIN 

Nr.___________/____________________ 

 

 

           Aprobat, 

        MANAGER, 

          Prof. Drd. Doinița – Mariana Chircu 

 

 

     Fişă de post 

 

Denumirea instituţiei publice – Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 

Numele şi prenumele – 

Secţia – Etnografie şi Artă Populară 

Denumirea postului – Muzeograf 

Gradul profesional  al postului – grad II 

Nivelul postului – de execuţie 

Pregătire profesională – Atribuţii, activităţi corespunzătoare postului: 

1.  Studiu bibliografic în vederea cunoaşterii zonei etnografice Mehedinţi; Însuşirea metodelor şi 

tehnicilor actuale şi în perspectivă în muzeologie 

2. Cunoştinţe de utilizare PC 

3. Cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională; familiarizarea cu un lexic de specialitate într-

o limbă străină 

4. Participare la sesiuni şi comunicări ştiinţifice 

5. Organizarea de diverse manifestări ştiinţifice şi culturale sau colaborare la acestea 

6. Cercetare de teren, studiu bibliografic în vederea întocmirii temei de cercetare propuse 

7. Valorificarea activităţii prin redactarea de articole 

8. Participarea la proiecte sau programe internaţionale 

9. Atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori 

10. Organizarea expoziţiilor temporare cu tematică la cererea unei categorii de public (vârstă, 

pregătire profesională) 

11. Familiarizarea cu proiectul de fezabilitate al tematicii viitoarei expoziţii de bază;  Formulare 

sugestii  

12. Prelungirea duratei expoziţiilor cu mare succes la public  

13. Preocupări legate de îmbogăţirea patrimoniului muzeal 

14. Redactarea de repertorii, cataloage ştiinţifice, cataloage de expoziţii şi publicaţii de popularizare 

(ghiduri, pliante etc) 

15. Contribuţie  la îmbogăţirea fondului documentar prin adunarea de date referitoare la patrimoniul 

muzeal 

16. Organizarea sau colaborarea la realizarea unor expoziţii permanente sau a unor expoziţii 

temporare şi participarea la întreţinerea şi actualizarea lor 

17. Asigurarea, la cererea publicului sau a unor specialişti, a asistenţei în sălile de expunere 

18. Participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate organizate în 

muzeu sau în alte instituţii similare din ţară sau străinătate 

19. Participarea în comisiile de recepţie, evaluare şi inventariere a patrimoniului 

20. Colaborararea cu restauratorii şi conservatorii  la toate operaţiunile de conservare şi selecţionare 

a lucrărilor cu priorităţi în vederea restaurării 

21. Răspunde moral şi material de bunurile gestionate, orice sustragere sau încercare de sustragere de 

bunuri pedepsindu-se conform legii 



22. Trebuie să cunoască şi să respecte prevederile R.O.I.  al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, ale 

fişei postului precum ale Normelor de Protecţia Muncii şi PSI şi ale următoarelor acte normative: 

Legea 311/2003,  Legea 182/2000 

23. Nerespectarea programului de muncă şi părăsirea locului de muncă şi a instituţiei fără înştiinţarea 

şefului ierarhic constituie abateri disciplinare şi atrag după sine sancţionarea salariatului 

24. Ţinută corespunzătoare. 

25. Întocmeste planul de muncă individual; 

26. Participă la programe de perfecționare;  

27. Întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de 

muncă pentru anul următor; 

28. Respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

29. Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

30. Respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

31. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arheologie-Istorie 

 

 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 

DROBETA TURNU SEVERIN 

Nr.___________/____________________ 

 

 

           Aprobat, 

        MANAGER, 

          Prof. Drd. Doinița – Mariana Chircu 

 

 

     Fişă de post 

 

Denumirea instituţiei publice – Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 

Numele şi prenumele – 

Secţia – Arheologie-Istorie 

Denumirea postului – Muzeograf 

Gradul profesional  al postului – grad IA 

Nivelul postului – de execuţie 

Pregătire profesională – Atribuţii, activităţi corespunzătoare postului: 

- Întocmirea planului de muncă individual, trimestrial și anual, informând șeful de secție cu privire la 

realizarea acestora până în data de 26 ale lunilor: martie, iunie, septembrie și decembrie. 

 - Realizarea de programe/acțiuni culturale:  

a. Expoziţii temporare la sediul Muzeului sau în afară privind patrimoniul arheologic. 

b. Prezentări tematice în școli, licee sau alte locuri de evocare istorică valorificând patrimoniul secției; 

- Activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de săpături arheologice sistematice, în conformitate cu 

programul anual al colectivului ştiinţific şi cu resursele financiare disponibile de la Ministerul Culturii şi 

patrimoniului Naţional sau din fonduri de la bugetul local;  

- Activitate de cercetare în teren, prin efectuarea de diagnostice arheologice în cadrul unor contracte 

încheiate de instituție cu terți sau în cadrul activităților de cercetare de teren cuprinse în planul de muncă 

anual. 

- Realizează săpături pentru descărcarea de sarcină arheologică a terenurilor destinate unor lucrări 

edilitare în cadrul unor contracte cu terţi, prin efectuarea săpăturilor de supraveghere şi cercetare 

preventivă, elaborând raportul de specialitate, în vederea obţinerii Certificatelor de Descărcare de Sarcină 

Arheologică pentru beneficiari; 

- Efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică a materialului rezultat din investigaţiile arheologice şi a 

investigaţiilor de laborator în scopul întocmirii şi publicării unor articole, studii, comunicări, repertorii, 

monografii etc.; 

- Asigură inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a bunurilor culturale din colecția III Istorie 

Medievală și Colecția de numismatică, conform normelor în vigoare; 

- Asigură creşterea patrimoniului arheologic prin cercetările efectuate; 

- Participă cu lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, urmărind valorificarea 

ştiinţifică şi popularizarea patrimoniului muzeal; 

- Asigură serviciul în secția de Arheologie-Istorie conform planificării elaborate de șeful de secție, 

îndrumând grupurile, delegațiile sau vizitatorii individuali. 

- La început și sfârșit de program va controla cu supraveghetorii și paznicii intangiblitatea sigiilor, 

încuietorilor, funcționarea instalațiilor, integritatea pieselor expuse și a mijloacelor fixe. Orice neregulă 

sesizată va fi adusă mai întâi la cunoștiința managerului, numai în lipsa acestuia organelor statului abilitate 

(poliție, pompieri, etc.). 

- Va respecta prevederile Codului de etică și conduită al institutiei. 



- Se va informa în privința normelor PSI și de protecția muncii acționând și pentru respectarea acestora 

de tot personalul secției. 

- Va îndeplini orice sarcină stabilită de Managerul instituției sau a Consiliului de Administrație în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Instituției și Codul Muncii.  

- Întocmeste planul de muncă individual; 

- Participă la programe de perfecționare;  

- Întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de muncă 

pentru anul următor; 

- Respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- Respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorul Restaurare-Conservare 

 

 

 

MUZEUL  REGIUNII  PORŢILOR  DE  FIER                                       APROBAT, 
DROBETA  TURNU  SEVERIN                                      Manager prof. drd. Chircu Doiniţa Mariana 

Nr.........../....................................  

 

 

FIŞĂ   DE   POST 

 

1) POSTUL: Restaurator debutant - textile 

2) POZIŢIA 

3) SECŢIA:  Laboratorul Restaurare-Conservare 

4) CERINŢE: 

a) Studii medii – 

b) Vechime      -  0 

 

 

5) RELAŢII: 

                     a) Ierarhice –subordonată managerului, şefului de secţie 

                     b) Funcţionale: şefii de depozite 

                     c) De colaborare: cu personalul muzeului 

 

6) ATRIBUŢII, LUCRĂRI, SARCINI 

- execută lucrări de restaurare a pieselor muzeale suport textil respectând principiile restaurării; 

- colaborează cu muzeografi, conservatori, pentru selectarea pieselor ce vor fi restaurate şi 

conservate şi includerea lor în lista bunurilor propuse pentru restaurare, selecţiile fiind realizate 

funcţie de starea de conservare, valoarea patrimonială şi cerinţele valorificării expoziţionale; 

- întocmeşte dosarul de restaurare (precizează diagnosticul, etiologia ca şi problemele pe care le 

ridică restaurarea)  împreună cu bunul cultural ce urmează a fi restaurat, comisiei de restaurare; 

- face propuneri comisiei de restaurare cu privire la intervenţiile, tratamentele, tehnicile şi  

materialele ce urmează să le folosească şi să le aplice obiectelor deteriorate care i-au fost 

repartizate în vederea restaurarii lor, motivandu-şi totodata aceste opțiuni;  

- prezintă în faţa comisiei de restaurare piesele restaurate împreună cu documentaţia întocmită, în 

care a consemnat toate operaţiile şi intervenţiile efectuate în timpul restaurării lor. Documentația 

va cuprinde fotografii ale obiectelor în timpul diferitelor faze de restaurare, schiţe de localizare şi 

fişă de restaurare, după care  predă piesele responsabililor de colecţie; 

- în vederea asigurării stabilitaţii, transportului şi securitatea obiectelor înainte, în timpul şi după 

restaurare, ia măsuri pentru confecţionarea de materiale suport care să fie adecvate morfologiei şi 

proprietăţilor fizico-mecanice ale acestora; 

- urmăreşte evoluţia stării de sănătate a obiectelor pe care le-a restaurat, asigurându-se astfel  de 

stabilizarea stării acestora; 

- colaborează cu alţi specialiști la identificarea acelor obiecte la care au început să apară procese 

deteriorante ulterioare restaurarii lor, aceaste obiecte fiind confecţionate din aceleasi materiale;  

- participă la activităţile de curăţire , dezinfectare, dezinsectizare a spaţiilor şi a obiectelor suport 

textil ; 

- face propuneri şefului ierarhic cu privire la achiziţionarea de materiale care îi sunt necesare pentru 

o buna desfăşurare a activităţii profesionale;  

- colaborează la realizarea expoziţiilor temporare care sunt organizate de muzeu; 

- îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate şi profesionale, însuşirea temeinică şi sistematică de 

cunoştinţe din noile apariţii de vârf în domeniu, prin consultarea apariţiilor de specialitate şi 



consultarea periodică a revistelor de specialitate privind restaurarea bunurilor culturale, în special 

a celor  suport ceramic şi metal;-  

- dezvoltă deprinderi proprii pentru atingerea unor parametri de funcţionalitate adecvaţi, pentru 

îmbunătăţirea stilului şi modului în care efectuează operaţii de restaurare tot mai complexe, pentru 

evoluţia experienţei acumulate; 

- întreţinerea corespunzătoare a aparaturii din dotare; 

- respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă; 

- respectă normele de protecţia muncii, trebuie să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea 

oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 

oamenilor ori bunurile materiale; 

- respectă normele P.S.I şi măsurile de combatere a incendiilor. Dacă identifică cauze/factori care 

pot genera un focar îl raportează imediat;  

- să efectueză orice alte activităţi, potrivit pregătirii sale şi nevoilor unităţii. În situaţii deosebite, 

determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, are obligaţia să execute oricare 

lucrare cerută de nevoile unităţii; 

- manifestă confidenţialitate şi fidelitate faţă de instituţie şi patrimoniul pe care îl gestionează; 

- cunoaşte, respectă şi acţionează conform Normelor de conservare a bunurilor culturale; 

- cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine 

Interioară şi Codul Etic al Muzeului Regiunii Porților de Fier; 

- trebuie să prezinte ţinută corespunzătoare. 

- întocmeste planul de muncă individual; 

- participă la programe de perfecționare;  

- întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului 

de muncă pentru anul următor; 

- respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

            

Întocmit, 

Pătruţescu Elena Manuela 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUZEUL  REGIUNII  PORŢILOR  DE  FIER                                       APROBAT, 
DROBETA  TURNU  SEVERIN                                      Manager prof. drd. Chircu Doiniţa Mariana 

Nr.........../....................................  

 

  

 

FIŞĂ   DE   POST 

 

1. POSTUL: Muzeograf  Gr.I 

2. POZIŢIA 

3. SECŢIA:  Laboratorul Restaurare-Conservare 

4. CERINŢE: 

a. Studii- superioare 

 

 

5. RELAŢII: 

                     a) Ierarhice – subordonată şefului de secţie, subordonată managerului 

                     b) Funcţionale: compartiment administrativ, gestionari bunuri muzeale 

                     c) De colaborare: cu personalul muzeului, beneficiari, colaboratori ai muzeului 

 

6. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, SARCINI 

- determină calitatea  mediului ambiand din spaţiile în care sunt expuse sau depozitate bunurile 

muzeale prin înregistrarea permanentă a valorilor şi variaţiilor temperaturii, umidităţii relativă, 

luminozităţii, determină formele specifice de manifestare şi efectele lor; 

- asigură funcţionarea corectă a aparatelor folosite pentru determinarea şi controlul parametrilor 

microclimatici (termohigrografe, psihrometre, termohigrometre, luxmetre, dezumidificatoare); 

- supraveghează funcţionarea sistemelor de iluminat şi de încalzire, urmarind ca temperatura ( şi 

prin intermediul acesteia U.R.) precum şi intensitatea luminoasă să se înscrie în parametrii 

prescrişi de regulile de conservare; 

- elaboraeză teme de cercetare pe care le valorifică prin comunicarea lor la manifestări ştiintifice în 

domeniul restaurării-conservării şi prin publicarea în reviste,  anuare de specialitate; 

- îndrumă şi supraveghează operaţiile de curaţire şi aerisire a spaţiilor de expunere şi de depozitare, 

a căilor de acces. Instruieşte personalul însărcinat cu executarea acestor activităţi. Participă în mod 

nemijlocit la toate operaţiile întreprinse pentru desprăfuirea, aerisirea si curaţirea obiectelor, în 

special a celor de natură organică; 

- participă la organizarea expoziţiilor de bază sau temporare, stabilind modalitaţi concrete de etalare 

a obiectelor, potrivit normelor de conservare; 

- întocmeşte fişe de sănătate pentru diverse obiecte muzeale aflate în inventarele Muzeului Regiunii 

Porților de  Fier; 

- ia masuri pentru tratarea de către restauratori a obiectelor la care se descoperă procese evolutive 

de degradare. Analizează cauzele care determină această evoluţie, recomandând măsuri pentru 

eliminarea lor; 

- asigură dezinfectarea obiectelor care se introduc în muzeu. Ia măsuri pentru dezinfectarea şi 

dezinsectizarea  depozitelor şi a sălilor de expunere ori de cate ori se depisteaza existenta unor 

procese de biodegradare; 

- colaborează cu muzeografi, restauratori, pentru selectarea pieselor ce vor fi restaurate şi 

conservate şi includerea lor în lista bunurilor propuse pentru restaurare, selecţiile fiind realizate 

funcţie de starea de conservare, valoarea patrimonială şi cerinţele valorificării expoziţionale; 

- analizează modul în care este asigurată securitatea obiectelor din colecţii, propunând măsuri 

pentru prevenirea sustragerii şi a actelor de vandalism; 

- întocmeşte documentaţia stării de sănătate a obiectelor care se itinerează, se împrumută, conform 

protocolului încheiat între părţi ; 



- participă, împreună cu personalul ştiinţific, la organizarea depozitelor de colecţii. In acest sens 

indică cele mai potrivite sisteme de plasare a obiectelor în funcţie de specificul obiectelor şi de 

cerinţele asigurării unei stări de repaos; 

- participă la organizarea expoziţiilor de bază sau temporare, stabilind modalitaţi concrete de etalare 

a obiectelor, potrivit normelor de conservare; 

- întocmeşte fişe de conservare,  actulizându-le cu observaţiile periodice; 

- participă la acţiunile de fotografiere/filmare a obiectelor de natură organică, cu respectarea 

normelor de conservare; 

- instruieşte personalul de supraveghere pentru respectarea normelor de conservare; 

- manifestă confidenţialitate şi fidelitate faţă de instituţie şi patrimoniul pe care îl gestionează; 

- cunoaşte, respectă şi acţionează conform Normelor de conservare a bunurilor culturale; 

- cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine 

Interioară şi Codul Etic al Muzeului Regiunii Porților de Fier; 

- asigurarea salvării descoperirilor arheologice pe şantierele arheologice la locul decopertării prin 

aplicarea de măsuri  cu caracter urgent, prin ambalarea, transportul în mod corespunzător până în 

momentul intervenţiei restauratorului;  

- îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate şi profesionale, însuşirea temeinică şi sistematică de 

cunoştinţe din noile apariţii de vârf în domeniu, prin consultarea apariţiilor de specialitate şi 

consultarea periodică a revistelor de specialitate privind conservarea bunurilor culturale;  

- face propuneri şefului ierarhic cu privire la achiziţionarea de materiale care îi sunt necesare pentru 

o buna desfăşurare a activităţii profesionale;  

- respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă; 

- respectă normele de protecţia muncii, trebuie să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea 

oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 

oamenilor ori bunurile materiale; 

- să efectueză orice alte activităţi, potrivit pregătirii sale şi nevoilor unităţii. În situaţii deosebite, 

determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, are obligaţia să execute oricare 

lucrare cerută de nevoile unităţii; 

- trebuie să prezinte ţinută corespunzătoare. 

- întocmeste planul de muncă individual; 

- participă la programe de perfecționare;  

-    întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de 

muncă pentru anul următor; 

- respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeul de Artă 

 

 

Fișa postului 

 

Denumirea instituției publice - Muzeul Regiunii Porților de Fier  

Postul: Muzeograf Gr. I 

Numele şi prenumele - 

Locul desfășurării muncii: Muzeul Regiunii Porțile de Fier – secția Muzeul de Artă 

Subordonare: manager 

Relații funcționale: cu angajații departamentelor instituției 

Scopul postului: titularul postului are responsabilitatea de a cerceta, valorifica și proteja prin mijloace 

specifice, patrimoniul cultural din domeniul artelor plastice aflat în colecțiile secției – Muzeul de Artă.    

Activități principale: răspunde de activitățile desfășurate în cadrul secție – Muzeul de Artă 

Sarcini si îndatoriri specifice: 

- Cercetează patrimoniul, planifică, organizează și coordonează expoziții de artă; 

- promovează patrimoniul cultural din domeniul artelor plastice deținut de secție prin instrumente 

specifice (publicații, simpozioane, etc.); 

- aplică normele de conservare și protejare a patrimoniului cultural din cadrul secției. 

 

Responsabilități și sarcini ale postului:   

- își însușește şi respectă legislația în vigoare cu privire la protecția și valorificarea patrimoniului 

cultural, alături de codul deontologic și regulamentul de ordine interioară al muzeului; 

- gestionează și răspunde de bunurile culturale aflate în muzeu sau în gestiune proprie; 

- asigură securitatea bunurilor aflate în muzeu; 

- asigură ghidajul de specialitate vizitatorilor, furnizându-le informații despre istoricul clădirii şi 

expozițiile aflate în expunere; 

- participă la verificarea, sigilarea şi desigilarea muzeului la începutul şi sfârșitul programului; 

- păstrează şi răspunde de cheile şi sigiliul de rezervă ale muzeului, în condițiile stabilite de șeful 

de secție; 

- asigură condițiile de microclimat în spațiul de expunere sau depozite, pentru o bună conservare 

a bunurilor culturale;  

- participă la organizarea expozițiilor temporare și a altor activități conexe; 

- participă la lucrările de conservare preventivă a bunurilor culturale deținute de secția Muzeul de 

Artă; 

- participă la inventarierea patrimoniului alături de gestionarii colecțiilor și membrii comisiilor de 

inventariere; 

- participă la curățenia generală şi săptămânală în spațiul de expunere din muzeu sau în depozite; 

- participă la organizarea expozițiilor temporare ale secției prin elaborarea materialelor de 

mediatizare şi promovare; 

- realizează proiecte și implementează programe de pedagogie muzeală cu specific în domeniul 

artelor plastice pentru diferite categorii de beneficiari;  

- desfășoară în mod nemijlocit activitate de cercetare științifică, prin participarea la elaborarea 

lucrărilor incluse în planurile şi programele anuale de cercetare; 

- participă la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeistic, având, după caz, responsabilitate 

directă în munca de identificare, selecționare şi achiziționare de obiecte muzeale; 

- complexează în format electronic fișe analitice de evidență pentru bunurile culturale deținute de 

secția Muzeul de Artă; 

- întocmește referate de specialitate pentru obiectele oferite muzeului spre achiziționare sau ca 

donație; 

- asistă la fotografieri şi filmări ale patrimoniului muzeal şi controlează modul cum se execută 

acestea; 



- aplică procedura de stabilire a categoriilor juridice ale patrimoniului cultural în scopul clasării 

bunurilor culturale conform legislației în vigoare; 

- cunoaște și aplică normele de sănătate şi securitate în muncă; 

- cunoaște și aplică modalitățile de acordare a primului ajutor; 

- cunoaște și participă la măsurile de prevenire și stingere a incendiilor; 

- păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor privind instituția și nu face nici o declarație 

publică decât cu acordul conducerii instituției; 

- menține în stare corespunzătoare echipamentele din dotare și nu le folosește pentru alte scopuri, 

decât pentru cele de serviciu,  

- nu înstrăinează în mod fraudulos bunurile din gestiune sau din muzeu. 

- întocmește rapoarte de activitate, lunare sau anuale, către șeful secției sau către conducerea 

muzeului și face propuneri pentru întocmirea planului de muncă pentru anul următor; 

- răspunde de eficiența şi calitatea serviciilor executate în cadrul programului de lucru, la 

termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; 

- participă la programe de perfecționare;  

- semnalează conducătorului ierarhic orice neconformitate sau problemă constatată; 

- respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu, fără 

acordul șefului de secție sau muzeografului de serviciu; 

- îndeplinește şi alte activități conexe postului, pe perioadă determinată, solicitate de conducerea 

muzeului sau de șeful de secție prin ordin scris sau verbal. 

Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

Dacă este cazul conform procedurilor legale în vigoare. 

Salarizare: salariul brut lunar este de _____________ 

Facilități: computer personal, ținută corespunzătoare. 

 

             Întocmit,    Titular,  

                    

Șef secție - Muzeul de Artă 

Muzeograf Enescu Chirilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relaţii Publice, Marcketing Cultural şi Pedagogie Muzeală 
 

 

 

Fişă de post 

 

Denumirea instituţiei publice: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 

Secţia: - Relaţii Publice, Marcketing Cultural şi Pedagogie Muzeală 

Denumirea postului: muzeograf 

Gradul profesional al ocupantului postului: gradul IA 

Nivelul postului: de execuție 

 

1.) Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:  

 

b) perfecţionare permanentă:  

c) vechime: ______ 

 

2.) Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor 

3.) Dificultatea operaţiunilor instituţiei 

  - comunicare și relații publice 

  - cunoștințe de utilizare a PC 

  - strategii de marketing 

                     - însuşirea metodelor şi tehnicilor actuale şi în perspectivă în 

muzeologie 

  - competențe pe limbi străine (engleză) 

  - cunoștințe de pedagogie muzeală 

4.)Responsabilitatea implicată 

  - participă la programe de pregătire/instruire 

- organizarea de diverse manifestări ştiinţifice, culturale şi educative sau 

colaborarea la acestea 

  - participarea la sesiuni şi comunicări ştiinţifice   

- valorificarea activităţii, prin redactarea de studii şi articole 

- participarea la proiecte sau programe internaţionale 

- promovează și se preocupă de îmbogăţirea patrimoniului muzeal 

- colaborări cu muzeografi din țară în vederea stabilirii unor programe comune 

 

5.) Sfera de relaţii: 

 - colaborează cu mass-media  

- colaborează cu specialişti din acelaşi domeniu din ţară şi din străinătate 

- colaborează cu conservatorii şi restauratorii la conservarea patrimoniului 

II. Descrierea activităţilor corespunzătoare postului 

- organizarea sau colaborarea la realizarea unor expoziţii permanente sau a unor expoziţii temporare şi 

participarea la întreţinerea şi actualizarea lor. 

-Se preocupă de evaluarea și captarea publicațiilor și de materiale de informare pentru acestea 

-Realizează contracte și parteneriate în vederea promovării imaginii MRPF ca instituție publică de cultură 

și educație 

-Răspunde de campania de publicitate realizată pentru MRPF și avizează toate materialele de promovare 

scoase pe piață de instituție 

-Răspunde de imaginea instituției ca muzeu reflectat prin expozițiile organizate   

-Trebuie să cunoască opiniile publicului in legătură cu activitățile muzeului prin elaborări și interpretări 

de  chestionare de opinie 

-  Pregătire profesională permanentă; Cercetarea ultimilor lucrări de specialitate.  

-  Participă la întocmirea materialelor de popularizare (pliante, ghidaje etc.) 



- Stabileşte relaţii permanente cu publicul prin intermediul presei şi mass-madia în scopul popularizării 

activităţii muzeale 

- Iniţiază şi desfăşoară activităţi de atragere a sponsorilor sau partenerilor pentru activităţi muzeale 

- Participă cu lucrări științifice, la activitatea editorială a muzeului 

- Participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate, organizate în muzeu 

sau în alte instituţii similare din ţară sau străinătate. 

- Participarea în comisiile de recepţie, evaluare şi inventariere a patrimoniului. 

- Finalizarea optimă a proiectelor de parteneriat cu instituţiile didactice, muzeale sau de cercetare. 

- Să-şi îndeplinească sarcinile ce îi revin, conform Programului anual de activitate, a celor repartizate de 

conducere , organele ierarhice, fişei postului, CCM, CIM şi CM, ROI, precum si legislaţiei în vigoare. 

- Se subordonează conducerii; 

- Să efectueze orice alte activităţi, potrivit pregătirii sale şi nevoilor unităţii. În situaţii deosebite, 

determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, fiecare are obligaţia de a participa - 

indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor 

cerute de nevoile unităţii. 

- Să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul de muncă. 

- Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă.  

- Să asigure păstrarea secretului de stat şi secretul de serviciu. 

- Să respecte normele de protecţia muncii şi să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii 

care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor ori bunurile materiale. 

- Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducerii .  

- Să aibă o comportare civilizată, demnă, corectă şi plină de respect faţă de ceilalţi salariaţi ai muzeului, 

vizitatori sau alte persoane aflate în incinta muzeului, respectând cu stricteţe prevederile Legii 477/2004. 

- Să aibă o ţinută corespunzătoare  

- Să folosească cu grijă bunurile încredinţate. 

-Să înştiinţeze imediat şefii ierarhici în caz de accidente, incidente neplăcute, sustrageri, degradarea 

patrimoniului mobil şi imobil aflat în cadrul muzeului, incendii etc. 

- Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în timpul programului. 

- Să respecte normele P.S.I. şi de igiena muncii, şi protecţia muncii. 

-Să nu dea relaţii reprezentanţilor mass-media privind problemele esenţiale ale muzeului, fără aprobarea 

şi avizul directorului. Denigrarea instituţiei, a conducerii sau colectivului muzeului în mass-media, 

constituie abateri de la prezentul regulament şi se va sancţiona conform Codului Muncii. 

- Să răspundă moral şi material de bunurile gestionate, orice sustragere sau încercare de sustragere de 

bunuri materiale sau băneşti pedepsindu-se cu desfacerea contractului de muncă.  

- Întocmeste planul de muncă individual; 

- Participă la programe de perfecționare;  

- Întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de muncă 

pentru anul următor; 

- Respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- Respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fişă de post 

 

Denumirea instituţiei publice: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 

Secţia: - Relaţii Publice, Marcketing Cultural şi Pedagogie Muzeală 

Denumirea postului: muzeograf 

Gradul profesional al ocupantului postului: gradul II 

Nivelul postului: de execuție 

 

1.) Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:  

 

b) perfecţionare permanentă:  

c) vechime: ______ 

 

2.) Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor 

3.) Dificultatea operaţiunilor instituţiei 

  - comunicare /relații publice/pedagogie 

  - competențe pe limbi străine (engleză) 

- cunoștințe de utilizare a PC 

                     - însuşirea metodelor şi tehnicilor actuale şi în perspectivă în 

muzeologie 

   

4.)Responsabilitatea implicată 

  - participă la programe de pregătire/instruire 

- organizarea de diverse manifestări ştiinţifice, culturale şi educative sau 

colaborarea la acestea 

  - participarea la sesiuni şi comunicări ştiinţifice   

- valorificarea activităţii, prin redactarea de studii şi articole 

- participarea la proiecte sau programe internaţionale 

- promovează și se preocupă de îmbogăţirea patrimoniului muzeal 

- colaborări cu muzeografi din țară în vederea stabilirii unor programe comune 

 

 

5.) Sfera de relaţii: 

- colaborează cu specialişti din acelaşi domeniu din ţară şi din străinătate 

- colaborează cu conservatorii şi restauratorii la conservarea patrimoniului 

 

II. Descrierea activităţilor corespunzătoare postului 

- organizarea sau colaborarea la realizarea unor expoziţii permanente sau a unor expoziţii temporare şi 

participarea la întreţinerea şi actualizarea lor. 

-Se preocupă de evaluarea și captarea publicațiilor și de materiale de informare pentru acestea 

-Realizează contracte și parteneriate în vederea promovării imaginii MRPF ca instituție publică de cultură 

și educație 

-Trebuie să cunoască opiniile publicului in legătură cu activitățile muzeului prin elaborări și interpretări 

de  chestionare de opinie 

-  Pregătire profesională permanentă; Cercetarea ultimilor lucrări de specialitate.  

-  Participă la întocmirea materialelor de popularizare (pliante, ghidaje etc.) 

- Stabileşte relaţii permanente cu publicul străin  

- Iniţiază şi desfăşoară activităţi de atragere a sponsorilor sau partenerilor pentru activităţi muzeale 

- Participă cu lucrări științifice, la activitatea editorială a muzeului 

- Participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, colocvii şi întruniri de specialitate, organizate în muzeu 

sau în alte instituţii similare din ţară sau străinătate. 

- Participarea în comisiile de recepţie, evaluare şi inventariere a patrimoniului. 

- Finalizarea optimă a proiectelor de parteneriat cu instituţiile didactice, muzeale sau de cercetare. 



- Să-şi îndeplinească sarcinile ce îi revin, conform Programului anual de activitate, a celor repartizate de 

conducere , organele ierarhice, fişei postului, CCM, CIM şi CM, ROI, precum si legislaţiei în vigoare. 

- Se subordonează conducerii; 

- Să efectueze orice alte activităţi, potrivit pregătirii sale şi nevoilor unităţii. În situaţii deosebite, 

determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, fiecare are obligaţia de a participa - 

indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor 

cerute de nevoile unităţii. 

- Să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu eficienţă timpul de muncă. 

- Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă.  

- Să asigure păstrarea secretului de stat şi secretul de serviciu. 

- Să respecte normele de protecţia muncii şi să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii 

care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor ori bunurile materiale. 

- Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducerii .  

- Să aibă o comportare civilizată, demnă, corectă şi plină de respect faţă de ceilalţi salariaţi ai muzeului, 

vizitatori sau alte persoane aflate în incinta muzeului, respectând cu stricteţe prevederile Legii 477/2004. 

- Să aibă o ţinută corespunzătoare  

- Să folosească cu grijă bunurile încredinţate. 

-Să înştiinţeze imediat şefii ierarhici în caz de accidente, incidente neplăcute, sustrageri, degradarea 

patrimoniului mobil şi imobil aflat în cadrul muzeului, incendii etc. 

- Să nu vină la serviciu în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în timpul programului. 

- Să respecte normele P.S.I. şi de igiena muncii, şi protecţia muncii. 

-Să nu dea relaţii reprezentanţilor mass-media privind problemele esenţiale ale muzeului, fără aprobarea 

şi avizul directorului. Denigrarea instituţiei, a conducerii sau colectivului muzeului în mass-media, 

constituie abateri de la prezentul regulament şi se va sancţiona conform Codului Muncii. 

- Să răspundă moral şi material de bunurile gestionate, orice sustragere sau încercare de sustragere de 

bunuri materiale sau băneşti pedepsindu-se cu desfacerea contractului de muncă.  

- Întocmeste planul de muncă individual; 

- Participă la programe de perfecționare;  

- Întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de muncă 

pentru anul următor; 

- Respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- Respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stiințele Naturii - Acvariu 

 

 

 

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 

DROBETA TURNU SEVERIN 

Nr.___________/____________________ 

      Aprobat, 

        MANAGER, 

prof. drd. Doiniţa Mariana Chircu 

 

         

FIŞĂ DE POST 

 

Numele şi prenumele angajatului:  

Denumirea postului: muzeograf debutant 

Denumirea secţiei: Secţia Ştiinţele Naturii-Acvariu 

Pregătirea profesională: studii superioare  

Relaţii ierarhice: subordonat managerului instituţiei, șefului de secție 

Relaţii funcţionale: compartimentul financiar-contabil, compartimentul resurse umane-administrativ 

Relaţii de colaborare: cu salariaţii muzeului, beneficiari şi colaboratori ai muzeului 

Atribuţii, sarcini:  

a) de specialitate 

- întocmeşte planul de muncă individual; 

- efectuează deplasări în teren pentru evaluarea biodiversității din județul Mehedinți; 

- întocmeşte fişe analitice de evidenţă pentru bunurile de patrimoniu din colecţiile secţiei;  

- participă la întocmirea tematicilor şi realizării expoziţiilor itinerante şi microexpoziţiilor; 

- participă la elaborarea tematicii şi la organizarea sau actualizarea expoziţiei de bază a secţiei; 

- organizează şi desfăşoară acţiuni şi manifestări cultural-ştiinţifice la sediul muzeului, în şcoli şi instituţii 

din municipiu şi judeţ; 

- elaborează şi publică lucrări ştiinţifice şi de promovare a secţiei, colecţiilor; 

- participă la programele de perfecţionare; 

- participă la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, atât ale muzeului, cât şi la alte muzee, în ţară 

şi străinătate, cu acordul conducerii muzeului; 

- participă la întocmirea şi realizarea planului de cercetări ştiinţifice, conservare-restaurare şi activităţi 

culural-ştiinţifice; 

- întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de muncă 

pentru anul următor; 

- realizează şi implementează proiecte cu finanţare europeană;  



- respectă prevederile Regulamentului Intern al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Codului etic şi de conduită a personalului 

contractual al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentului privind evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier;  

- respectă regulile de protecţie a muncii, cât şi normele PSI;  

- respectă programul zilnic, părăsind locul de muncă numai cu aprobarea şefului de secţie şi a managerului 

instituţiei;  

- îndeplineşte orice ale sarcini trasate de manager, şeful de secţie. 

- respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

- respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

Data,         Întocmit,   

        Am luat la cunoştinţă,  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER 

DROBETA TURNU SEVERIN 

Nr.___________/____________________ 

 

 

           Aprobat, 

        MANAGER, 

          Prof. Drd. Doinița – Mariana Chircu 

 

 

 

Funcția vacantă de execuție în regim contractual de Muncitor necalificat Tr. I, din cadrul Secției Stiințele 

Naturii - Acvariu; 

 

Fișa postului 

 

Numele şi prenumele angajatului:  

Denumirea postului: muncitor necalificat Tr. I 

Denumirea secţiei: Stiințele Naturii - Acvariu; 

Pregătirea profesională: studii medii 

Relaţii ierarhice: subordonat managerului instituţiei, şefului de secţie 

Relaţii funcţionale: compartimentul financiar-contabil, compartimentul resurse umane-administrativ 

Relaţii de colaborare: cu salariaţii muzeului 

Atribuţii, sarcini:  

- să întrețina si să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;  

- să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de securitate 

a muncii specifice lucrarii respective;  

- să predea utilajul persoanei de schimb, aducându-i la cunostiință despre starea tehnică a utilajului; 

- să utilizeze corect echipamentul de protecție individuală aflat în dotare, iar atunci când nu mai 

corespunde să solicite înlocuirea lui; 

- să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de producție; 

- să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnati orice situație de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securiatatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice 

deficiență a sistemelor de protectie; 

- să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de persoanele desemnate, substanțele periculoase, instalațiile, 

utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;  

- asigură paza patrimoniului cultural al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier; 

- să respecte prevederile Regulamentului Intern al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Codului etic şi de conduită a personalului 

contractual al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentului privind evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier;  

- să respecte regulile de protecţie a muncii, cât şi normele PSI;  

- să respecte programul zilnic, părăsind locul de muncă numai cu aprobarea şefului de secţie şi a 

managerului instituţiei;  

- să îndeplinească orice ale sarcini trasate de manager, şeful de secţie; 

- să execute lucrări de întreținere si reparare a diverselor instalații (sanitare și termice); 

- să execute lucrări de mecanică si tâmplărie; 



- să întocmescă planul de muncă individual; 

- să participe la programe de perfecționare;  

- să întocmescă raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului; 

- să respecte normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- să respecte procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- să respecte și să aplice actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- să îndeplinescă și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane Administrativ 

 

Fișa postului 

 

 

Numele şi prenumele angajatului:  

Denumirea postului: muncitor calificat Tr. I 

Denumirea secţiei: Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane Administrativ 

Pregătirea profesională:  

- studii medii; 

- autorizație ISCIR (centrale termice); 

Relaţii ierarhice: subordonat managerului instituţiei, şefului de secţie 

Relaţii funcţionale: compartimentul financiar-contabil, compartimentul resurse umane-administrativ 

Relaţii de colaborare: cu salariaţii muzeului 

Atribuţii, sarcini:  

- să întrețina si să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;  

- să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de securitate 

a muncii specifice lucrarii respective;  

- să predea utilajul persoanei de schimb, aducându-i la cunostiință despre starea tehnică a utilajului; 

- să utilizeze corect echipamentul de protecție individuală aflat în dotare, iar atunci când nu mai 

corespunde să solicite înlocuirea lui; 

- să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de producție; 

- să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnati orice situație de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securiatatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice 

deficiență a sistemelor de protectie; 

- să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de persoanele desemnate, substanțele periculoase, instalațiile, 

utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;  

- asigură paza patrimoniului cultural al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier; 

- să respecte prevederile Regulamentului Intern al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Codului etic şi de conduită a personalului 

contractual al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentului privind evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier;  

- să respecte regulile de protecţie a muncii, cât şi normele PSI;  

- să respecte programul zilnic, părăsind locul de muncă numai cu aprobarea şefului de secţie şi a 

managerului instituţiei;  

 

- să îndeplinească orice ale sarcini trasate de manager, şeful de secţie; 

- să execute lucrări de întreținere si reparare a diverselor instalații (sanitare și termice); 

- să execute lucrări de mecanică si tâmplărie; 

- să întocmescă planul de muncă individual; 

- să participe la programe de perfecționare;  

- să întocmescă raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului; 

- să respecte normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- să respecte procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- să respecte și să aplice actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- să îndeplinescă și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager.   

 

 

 

 

 

 



Fișa postului 

 

 

Numele şi prenumele angajatului:  

Denumirea postului: muncitor calificat Tr. I 

Denumirea secţiei: Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane Administrativ 

Pregătirea profesională: studii medii 

Relaţii ierarhice: subordonat managerului instituţiei, şefului de secţie 

Relaţii funcţionale: compartimentul financiar-contabil, compartimentul resurse umane-administrativ 

Relaţii de colaborare: cu salariaţii muzeului 

Atribuţii, sarcini:  

- să întrețina si să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;  

- să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de securitate 

a muncii specifice lucrarii respective;  

- să predea utilajul persoanei de schimb, aducându-i la cunostiință despre starea tehnică a utilajului; 

- să utilizeze corect echipamentul de protecție individuală aflat în dotare, iar atunci când nu mai 

corespunde să solicite înlocuirea lui; 

- să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de producție; 

- să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnati orice situație de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securiatatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice 

deficiență a sistemelor de protectie; 

- să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de persoanele desemnate, substanțele periculoase, instalațiile, 

utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;  

- asigură paza patrimoniului cultural al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier; 

- să respecte prevederile Regulamentului Intern al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Codului etic şi de conduită a personalului 

contractual al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentului privind evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier;  

- să respecte regulile de protecţie a muncii, cât şi normele PSI;  

- să respecte programul zilnic, părăsind locul de muncă numai cu aprobarea şefului de secţie şi a 

managerului instituţiei;  

- să îndeplinească orice ale sarcini trasate de manager, şeful de secţie; 

- să execute lucrări de întreținere si reparare a diverselor instalații (sanitare și termice); 

- să execute lucrări de mecanică si tâmplărie; 

- să întocmescă planul de muncă individual; 

- să participe la programe de perfecționare;  

- să întocmescă raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului; 

- să respecte normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- să respecte procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- să respecte și să aplice actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- să îndeplinescă și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa postului 

 

 

Numele şi prenumele angajatului:  

Denumirea postului: muncitor calificat Tr. II 

Denumirea secţiei: Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane Administrativ 

Pregătirea profesională: studii medii; 

Relaţii ierarhice: subordonat managerului instituţiei, şefului de secţie 

Relaţii funcţionale: compartimentul financiar-contabil, compartimentul resurse umane-administrativ 

Relaţii de colaborare: cu salariaţii muzeului 

Atribuţii, sarcini:  

- să întrețina si să exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;  

- să execute operațiunile primite ca sarcină de serviciu, având obligația să respecte normele de securitate 

a muncii specifice lucrarii respective;  

- să predea utilajul persoanei de schimb, aducându-i la cunostiință despre starea tehnică a utilajului; 

- să utilizeze corect echipamentul de protecție individuală aflat în dotare, iar atunci când nu mai 

corespunde să solicite înlocuirea lui; 

- să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de producție; 

- să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnati orice situație de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securiatatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice 

deficiență a sistemelor de protectie; 

- să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de persoanele desemnate, substanțele periculoase, instalațiile, 

utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;  

- asigură paza patrimoniului cultural al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier; 

- să respecte prevederile Regulamentului Intern al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Codului etic şi de conduită a personalului 

contractual al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Regulamentului privind evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier;  

- să respecte regulile de protecţie a muncii, cât şi normele PSI;  

- să respecte programul zilnic, părăsind locul de muncă numai cu aprobarea şefului de secţie şi a 

managerului instituţiei;  

- să îndeplinească orice ale sarcini trasate de manager, şeful de secţie; 

- să execute lucrări de întreținere si reparare a diverselor instalații (sanitare și termice); 

- să execute lucrări de mecanică si tâmplărie; 

- să întocmescă planul de muncă individual; 

- să participe la programe de perfecționare;  

- să întocmescă raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului; 

- să respecte normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- să respecte procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- să respecte și să aplice actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- să îndeplinescă și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa postului 

 

Denumirea instituţiei publice - Muzeul Regiunii Porţilor de Fier  

Postul: Inspector de specialitate - Relații Publice – Administrativ - Gr. III  

Numele şi prenumele - 

Locul desfăşurării muncii: Muzeul Regiunii Porţile de Fier 

Subordonare: manager 

Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor instituţiei 

Scopul postului: titularul postului are rolul de administrare a resurselor umane, de patrimoniu și relațiile 

publice din cadrul Filialei Orșova. 

Activitati principale: răspunde de activitățile de administrare a Filialei Orșova 

Sarcini si indatoriri specifice: 

- Monitorizează activitatea de administrare a secţiilor muzeului, inclusiv secţiile Filialei Orșova; 

- Controlează şi coordonează muncitorii  

- Realizează activităţi de comunicare privind relaţiile cu instituţiile de cultură şi de învăţământ  

Responsabilităţi si sarcini ale postului:  

- asigurarea și menținerea unei imagini unitare a instituției în acord cu strategia generală a 

acesteia; 

- elaborarea și implementarea planului de ghidaj în funcție de categoriile de public vizitator (vârstă, 

sex, etnie, naționalitate, studii etc.); 

- elaborarea și publicarea unor materiale de prezentare ale instituției și/sau secțiilor; 

- pregătirea evenimentelor de promovare a imaginii instituției și/sau secțiilor; 

- implementează strategia de comunicare agreată cu managementul instituției; 

- editează comunicate de presă, prezentări ale instituției și/sau secțiilor, articole pentru website, 

newsletter, broșuri și le trasmite șefului secției de Relații Publice; 

- comandă materiale promoționale pentru diverse evenimente, organizează seminarii li conferințe 

împreună cu diverși parteneri; 

- elaborează instrumente și modalități de monitorizare a imaginii instituției în comunicate 

(chestionare, sondaje etc.) 

- răspunde de corectitudinea informațiilor către toate departamentele din instituție; 

- are o atitudine politicoasă atât față de colegii săi, cât și față de persoanele din exterior cu care vine 

în contact în cadrul instituției; 

- răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor și a aparaturii din 

dotarea secției; 

- răspunde de informarea imediată a managerului și persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea și de orice situație cu 

care se confruntă; 

- menține și transmite un standard de profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- răspunde de crearea și menținerea unei imagini favorabile a instituției în relațiile cu clienții, 

beneficiarii, furnizorii etc.; 

- cercetarea, prin studii sociologice, a relației muzeu-public real/potențial, eficiența manifestărilor 

muzeului și avansarea de posibile căi de optimizare a acesteia; 

- mediatizarea activităților muzeului, prin canalele mass-media, la toate nivelele de acoperire 

geografică prin Secția Relații Publice; 

- colaborează cu celelalte secții, în vederea derulării activităților de pedagogie muzeală (programe 

educaționale concepute pentru diferite categorii socio-profesionale), în sensul cunoașterii și 

conștientizării propiei identități cultural-naționale; 

- asigură activitatea de primire a delegațiilor de specialiști și de protocol, de ghidare și de 

dezvoltare/cultivare a relațiilor internaționale; 

- preia și transmite date statistice de vizitare și utilizare a serviciilor turistice desfășurate în muzeu; 

- se preocupă în permanență de propria dezvoltare profesională; 

- respectă obiectivele propuse în acord cu strategia instituției;  

- respectă normele de securitate și integritate a patrimoniului; 



- respectă normele de securitate și sănătate în muncă și PSI; 

- respectă strategia de comunicare adoptată în cadrul instituției; 

- respectă regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare; 

- întocmeste planul de muncă individual; 

- participă la programe de perfecționare;  

- întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de 

muncă pentru anul următor; 

- respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

 

Autoritatea postului: coordonează activitatea de administrare. 

Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

Dacă este cazul conform procedurilor legale în vigoare. 

Salarizare: salariul brut lunar este de _____________ 

Facilități: computer personal, ținuta corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa postului 

 

 

Denumirea instituţiei publice - Muzeul Regiunii Porţilor de Fier  

Postul: Inspector de specialitate Gr. II Achiziții Publice 

Numele şi prenumele - 

Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane Administrativ 

Locul desfăşurării muncii: Muzeul Regiunii Porţile de Fier 

Subordonare: manager 

Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor instituţiei 

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investiţii si 

aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate. 

Activitati principale: 
- Efectuarea comenzilor de mărfuri la furnizori 

 -Urmărirea confirmărilor de comanda si a livrărilor de la furnizori pana la intrarea mărfurilor in depozitul 

instituţiei 

- Informarea departamentelor vizate asupra sosirii mărfurilor comandate Centralizarea comenzilor de 

investiţii de la toate departamentele instituţiei  

Sarcini si indatoriri specifice; 

- Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vânzări si service; 

- Cercetarea pieţei pentru a obţine cele mai bune oferte d.p.d.v. al raportului calitate/pret pentru bunurile 

ce fac obiectul investiţiilor. 

Responsabilităţi si sarcini ale postului: 
- Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii 

- Este responsabil pentru emiterea comenzilor către furnizori (privind bunurile de investiţii) si urmărirea 

lor pana la livrarea/recepţia către departamentul beneficiar și  după caz - până la punerea in funcţiune; 

- Elaborează documentaţia de achiziţii sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei 

de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea 

achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării 

procedurii de atribuire; 

- Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 34/2006 cu modificările ulterioare; 

- Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit; 

- Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată 

este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei; 

- Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 

acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care 

stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

- Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de 

licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 

- Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 

procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor -    încheiate (derularea acestora fiind 

responsabilitatea celor implicaţi); 

- Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

- Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

- Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, 

cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil; 

- Participă la întocmirea solicitărilor si propunerilor către Consiliului Judeţean pentru reglementarea 

activităţilor date în competenţa serviciului. 

- Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare; 

- Respectă Regulamentul intern al instituţiei; 

- Întocmeste planul de muncă individual; 



- Participă la programe de perfecționare;  

- Întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de muncă 

pentru anul următor; 

- Respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- Respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de manager.  

Autoritatea postului: coordonează activitatea de achiziţii – investiţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa postului 

 

Denumirea instituţiei publice - Muzeul Regiunii Porţilor de Fier  

Postul: Inspector de specialitate - Relații Publice Gr. I 

Numele şi prenumele - 

Filiala Orșova 

Locul desfăşurării muncii: Muzeul Regiunii Porţile de Fier 

Subordonare: manager 

Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor instituţiei 

Scopul postului: titularul postului are rolul de administrare a resurselor umane, de patrimoniu și relațiile 

publice din cadrul Filialei Orșova. 

Activitati principale: răspunde de activitățile de administrare a Filialei Orșova 

Sarcini si indatoriri specifice: 

- coordonează activitatea de administrare a Filialei Orșova; 

- administrează resursele umane și de patrimoniu din cadrul Filialei Orșova; 

- coordonează activitatea relațiilor publice din cadrul Filialei Orșova; 

 

Responsabilităţi si sarcini ale postului:  

- asigurarea și menținerea unei imagini unitare a instituției în acord cu strategia generală a 

acesteia; 

- elaborarea și implementarea planului de ghidaj în funcție de categoriile de public vizitator (vârstă, 

sex, etnie, naționalitate, studii etc.); 

- elaborarea și publicarea unor materiale de prezentare ale instituției și/sau secțiilor; 

- pregătirea evenimentelor de promovare a imaginii instituției și/sau secțiilor; 

- implementează strategia de comunicare agreată cu managementul instituției; 

- editează comunicate de presă, prezentări ale instituției și/sau secțiilor, articole pentru website, 

newsletter, broșuri și le trasmite șefului secției de Relații Publice; 

- comandă materiale promoționale pentru diverse evenimente, organizează seminarii li conferințe 

împreună cu diverși parteneri; 

- elaborează instrumente și modalități de monitorizare a imaginii instituției în comunicate 

(chestionare, sondaje etc.) 

- răspunde de corectitudinea informațiilor către toate departamentele din instituție; 

- are o atitudine politicoasă atât față de colegii săi, cât și față de persoanele din exterior cu care vine 

în contact în cadrul instituției; 

- răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor și a aparaturii din 

dotarea secției; 

- răspunde de informarea imediată a managerului și persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea și de orice situație cu 

care se confruntă; 

- menține și transmite un standard de profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- răspunde de crearea și menținerea unei imagini favorabile a instituției în relațiile cu clienții, 

beneficiarii, furnizorii etc.; 

- cercetarea, prin studii sociologice, a relației muzeu-public real/potențial, eficiența manifestărilor 

muzeului și avansarea de posibile căi de optimizare a acesteia; 

- mediatizarea activităților muzeului, prin canalele mass-media, la toate nivelele de acoperire 

geografică prin Secția Relații Publice; 

- colaborează cu celelalte secții, în vederea derulării activităților de pedagogie muzeală (programe 

educaționale concepute pentru diferite categorii socio-profesionale), în sensul cunoașterii și 

conștientizării propiei identități cultural-naționale; 

- asigură activitatea de primire a delegațiilor de specialiști și de protocol, de ghidare și de 

dezvoltare/cultivare a relațiilor internaționale; 

- preia și transmite date statistice de vizitare și utilizare a serviciilor turistice desfășurate în muzeu; 

- se preocupă în permanență de propria dezvoltare profesională; 



- respectă obiectivele propuse în acord cu strategia instituției;  

- respectă normele de securitate și integritate a patrimoniului; 

- respectă normele de securitate și sănătate în muncă și PSI; 

- respectă strategia de comunicare adoptată în cadrul instituției; 

- respectă regulamentul intern și regulamentul de organizare și funcționare; 

- întocmeste planul de muncă individual; 

- participă la programe de perfecționare;  

- întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de 

muncă pentru anul următor; 

- respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;   

Autoritatea postului: coordonează activitatea de administrare. 

Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

Dacă este cazul conform procedurilor legale în vigoare. 

Salarizare: salariul brut lunar este de _____________ 

Facilități: computer personal, ținuta corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa postului 

 

1. Postul: Șef serviciu gr.II/Economist Gr.IA 
2. Compartimentul: Financiar Contabil, Resurse – Umane Administrativ 

3. Cerinţe: Studii: Facultatea de Finanţe Contabilitate, absolvent al învățământului superior 

economic de specialitate; 

      4.  Relaţii: a) ierarhice: subordonat managerului 

                        b) de colaborare: de serviciu cu toate secțiile, cu toți salariaţii muzeului, beneficiari şi 

colaboratori externi, cu persoane juridice și persoane fizice care au tangență în sfera sa 

de activitate; 

 

5. Responsabilități, atribuții financiare, lucrări: 
- Pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul de buget pentru instituţie la propunerea 

managerului instituţiei  pe care le înaintează forurilor ierarhice superioare; 

- Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în prevederile legale aprobate în bugetul de venituri şi 

cheltuieli, informând managerul instituţiei despre modul de realizare a acestora și propune 

măsurile necesare a se lua atunci când constată că execuția nu se realizează potrivit prevederilor 

legale; 

- Organizează contabilitatea în cadrul instituţiei în conformitate cu legea contabilităţii nr. 82/1991 

şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile; 

- Execută controlul zilnic asupra operaţiunilor economice efectuate prin casieria unităţii şi 

întocmeşte documentele de plată către casierie; 

- Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

- Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare, a 

dărilor de seamă contabile anuale, trimestriale şi a altor situaţii economico-financiare pe care le 

prezintă forurilor ierarhice superioare; 

- La dispoziția managerului solicită alocări de fonduri bănești în cadrul bugetului pentru achitarea 

salariilor și a diferitelor cheltuieli bugetare, solicită modificări de alocații bugetare trimestriale, 

solicită credite; 

- Verifică şi asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din buget, 

eliberări de materiale şi alte operaţiuni speciale potrivit reglementărilor legale; 

- Răspunde de aplicarea prevederilor legale; 

- Execută orice sarcini trasate de managerul instituției și orice alte sarcini prevăzute în actele 

normative referitoare la activitatea financiar-contabilă; 

- Pregătește și întocmește ăn colaborare cu managerul instituției lucrările referitoare la proiectul de 

buget pentru instituție, de venituri și cheltuieli; 

- Ține evidența ordonanțărilor privind toate plățile aplicând ștampila CFP pentru toate facturile și 

plățile; 

- Ține evidența plăților nete de casă la instituție; 

- Întocmește balanțe de verificare pe muzeu și pe cele două proiecte; 

- Întocmește fișele de operțiuni diverse în vederea întocmirii balanței de verificare; 

- Întocmește toate rapoartele financiare către Consiliul Județean Mehedinți, monitorizarea 

personalului, raportarea indicatorilor conform Ordin 2941/2009, întocmește situațiile către 

statistică privind plățile pe salarii și C.A.S. – uri; 

- Întocmește ordinele de plată și încadrarea în cheltuieli; 

- Întocmește și semnează alături de manager și arheologi, conform datelor date de arheologi în 

vederea calculării sumei din contractele de diagnostic arheologic, toate contractele de diagnostic 

arheologic și supraveghere arheologică; 

- Ține evidența angajamentelor bugetare pe subvenție și venituri; 

- Întocmește lunar punctajele cu salariații instituției privind bunurilr muzeistice și obiectele de 

inventar, Timbre (mărci poștale), combustibil, prin comunicare de note interne; 

- Întocmește notele interne cu soldurile scriptice pentru toate inventarele; 



- Asigură punctajul dintre conturile sintetice și analitice pe conturi cu Dulamă Mioara și Ștefan 

Ilona; 

- Întocmește recapitulația la ștatele de salarii cu toate documentele necesare pentru a fi transmisă la 

Trezoreria Drobeta Turnu Severin; 

- Transmite lunar cu semnătură electronică declarația 112 și declarația 100; 

- Transmite declarația Timbru Monumente Istorice la Institutul Național al Patriminiului București; 
- Întocmeste planul de muncă individual; 

- Participă la programe de perfecționare;  

- Întocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de 

muncă pentru anul următor; 

- Respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului; 

- Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției; 

- Respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil; 

- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager.   

 

 

 

 


