ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul de Istorie a Religiilor
Nr. 642/ 02.03.2017
ANUNŢ
Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române, cu sediul în “Casa
Academiei”, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, et.3, scoate la concurs în baza HG
286/2011 cu modificările și completările ulterioare, următorul post contractual,
temporar vacant,
1 post de bibliotecar IA (S)
Condiții generale de participare la concurs :
Pot participa la concursul pentru ocuparea postului, persoanele care îndeplinesc
următoarele condiții :
a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.
b) cunosc limba română, scris și vorbit
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) au capacitatea deplină de exercițiu
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibili cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
a) Studii : studii superioare în domeniul științelor umaniste – filologie (constituie
avantaj specializarea în biblioteconomie şi ştiinţa informării sau absolvirea unui
curs de management de bibliotecă)
b) Vechimea în specialitate : minim 20 de ani în domeniul lucru în bibliotecă
c) Cunoștințe operare pe calculator : MS Office (Word, Excel, Access, Power
Point), Aleph 500, Internet Explorer
d) Limbi străine : engleză, franceză, germană

e) Abilități, calități, aptitudini necesare : alcătuirea descrierii bibliografice
(catalogarea cărţii), organizarea unei biblioteci de cercetare
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
a) cerere înscriere concurs ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz ;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste
vechimea în muncă
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
*) În cazul documentului prevăzut la lit e), candidatul admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului.
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Tipul probelor de concurs :
- probă scrisă, interviu
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data
apariției anunțului, la sediul Institutului, termen limită 14.03.2017, ora 14,00.
Selecția dosarelor de concurs va avea loc la sediul Institutului de Istorie a Religiilor în
data de 15.03.2017. Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa în aceeași zi. Candidații
nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării
rezultatelor, la sediul Institutului.
Rezultatele finale ale selecției dosarelor se vor afișa pe data de 16.03.2017.

Proba scrisă va avea loc la sediul Institutului, 22.03.2017, ora 11,00. Rezultatele probei
scrise se vor afișa în aceeași zi. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen
de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, la sediul Institutului.
Rezultatele finale ale probei scrise se vor afișa pe data de 23.03.2017.
Interviul va avea loc la sediul Institutului, 27.03.2017, începând cu ora 11,00. Interviul va
fi programat pe intervale orare, în funcție de numărul candidaților admiși după proba
scrisă. Rezultatele finale se vor afișa în aceeași zi. Candidații nemulțumiți pot depune
contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, la sediul
Institutului.
Rezultatele în urma soluționării contestațiilor se vor afișa pe data de 28.03.2017.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.I.R sau la telefon 021 314.30.74
şi/sau 0722 341 325, persoană de contact : Larisa ISPAS
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