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BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

A N U N Ț

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, cu sediul in București, Calea Victoriei nr.125, sector
1, organizează, în ziua de 3 septembrie 2018, ora 9.30, concurs pentru ocuparea următorului post
vacant:

Bibliograf (S)I în cadrul Serviciului Manuscrise, Carte Rară – perioadă nedeterminată, normă
întreagă.

Cerințe privind ocuparea postului :

Cerinţe generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând

Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței

medicate eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor

postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat/condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției,

de fals oria unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea;

h) nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile.

Cerinţe specifice:

a) Studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu

diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – Știinte Umaniste, ramura

de – Filologie clasică (greacă /latină), domeniul de ierarhizare - TeologieI Istorie ;

b) vechime minimă în specialitatea studiilor: 4 ani;

c) cunoșterea unei limbi străine: obligatoriu greacă;

d) cunoașterea aprofundată a paleografiei grecești (certificat de absolvire a cursului de paleografie

greacă);
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e) cunoștinte de prelucrare și documentare informații în MS Office (Word, Excel, PowerPoint), intenet

și ALEPH (sistem informatic de bibliotecă);

f) titlul de doctor (sau statutul de doctorand) în domeniu constituie un avantaj ;

g) cunoșterea normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale

mobile - constituie un avantaj.

Tematică și Bibliografie:

Acte normative:
l. Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

3. H.G. nr. 1546/18.12.2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor

culturale mobile clasate;

4. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și

instituțiile publice;

5. Statutul Academiei Române (articolele ce privesc Biblioteca Academiei Române);

6. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Academiei ( ROF).

Bibliografie specifică

1. C. Litzica, Catalogul Manuscriptelor grecești, Vol. I, Edițiunea Academiei Române, București,

Instit. De Arte Grafice „Carol Göbl” 1909, pp. 563.

2. Nestor Camariano, Catalogul manuscriselor grecești, Tomul II, Monitorul Oficial și

imprimeriile statului – Imprimeria Națională, București 1940, pp. 205.

3. Mihai Caratașu, Catalogul manuscriselor grecești, Volumul III (B.A.R 1067 – 1330) apărut cu

sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor din România, editat de Societatea Română de Studii

Neoelene, Ediție îngrijită de Emanuela Popescu – Mihuț și Tudor Teoteoi, București 2004, pp.

427.

4. D. Russo, Studii Bizantino – Romîne. Textele eshatologice din Codex Sturdzanus și pretinsul

lor bogomilism; Învățăturile lui Pseudo – Neagoe, București, Tipografia „Gutenberg” Joseph

Göbl 1907, pp. 123.

5. Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti:

secolele X-XIV. Bucureşti, Ed. Academiei, 1974.
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6. Warren Treadgold, O istorie a statului şi societăţii bizantine. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei.

Ediţie îngrijită de Victor Spinei şi Bogdan Petru Maleon, prefaţă de Victor Spinei. Iaşi, Institutul

European, 2004.

7. Nicolae-Şerban Tanaşoca, Bizanţul şi românii. Eseuri, studii, articole. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro,

2003.

8. Tezaurul Academiei Române (Manuscrise, Documente istorice, arhive și corespondență, carte rară),

Vol. IV, Coordonatori Acad. Ionel Haiduc, Acad. Păun Ion Otiman, Gabriela Dumitrescu,

Editura Academiei Române, București 2013, 433 pp.

Tematică:

1. Manuscrisele bizantine și grecești din colecția Bibliotecii Academiei Române 40%;

2. Organizarea, gestionarea, prelucrarea, comunicarea și valorificarea colectiilor 10%;

3. Conservarea generala a colecțiilor bibliofile 10% ;

4. Catalogarea manuscriselor grecești 40%;

Dosarul de concurs se va depune personal la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Aprovizionare

al instituției, până la data de 2 august 2018 (inclusiv). Persoana de contact este dna Jugănaru Eliza-

secretar comisie concurs, telefon 021.212.82.84 int. 1206/1207.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente obligatorii pentru înscrierea la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al Bibliotecii Academiei Române;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) acte care să ateste nivelul studiilor în domeniul cerut și acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă; adeverință care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea

studiilor;

e) cazierul judiciar/ dovada solicitării acestuia sau o declarație pe propria răspundere că nu are

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ( candidatul declarant

admis la selecția dosarelor, care a depus la inscriere o declarație pe propria raspundere că nu are

antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

mai tâziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare

abilitate. Adeverinta care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
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g) curriculum vitae (semnat și datat);

h) scrisoare de intentie (semnată și datată);

i) extras din REVISAL de la ultimul sau actualul angajator, după caz, semnat, înregistrat și ștampilat;

j) recomandare privind candidatul care să ateste desfășurarea activității profesionale specifice postului

împreună cu fișa postului ocupat anterior (copie conform cu originalul), înregistrate și ștampilate;

k) 2 fotografii.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original sau în copie legalizată în

vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Lipsa fizică sau de conformitate a unuia din documentele obligatorii menționate pentru înscriere

constituie motiv de respingere a dosarului de concurs.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi inregistrate și vor intra în concurs.

(*) Contractul individual de muncă al candidaților pensionari care caștigă concursul, va fi în

concordanță cu prevederile Codului muncii, art. 83, lit. g, coroborat cu art. 84, alin. (1).

Deșfășurarea concursului:

-proba scrisă: -- subiecte de specialitate stabilite de Comisia de Concurs înaintea

concursului/examenului

Data susținerii probei scrise este 3 septembrie 2018 ora 9.30 în sala de Consiliu,

Rezultatele probei scrise se afișează în data de 4 septembrie 2018 ora 13.00.

Contestațiile referitoare la rezultatele probei scrise se pot depune pînă cel târziu în data de 5

septembrie 2018 ora 10.00 și se rezolvă în aceeaşi zi până la ora 12.00.

-interviu –conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs.

Data susținerii interviului este 5 septembrie 2018 ora 13.00 în sala de Consiliu,

Rezultatele interviului se afișează în data de 6 septembrie 2018 ora 13.00,

Contestațiile referitoare la rezultatele interviului se pot depune pînă cel târziu în data de 7

septembrie 2018 ora 10.00 și se rezolvă în aceeaşi zi până la ora 12.00.

Rezultatele finale se afișează în data de 7 septembrie 2018 ora 13.00.

D I R E C T O R G E N E R A L

Dr.Lepădatu Cornel


