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ANUNT 

 

Universitatea Babeş-Bolyai anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul 

contractului de cercetare cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-2062, nr. contract 311 din 01/11/2013  

având titlul Identificarea şi corelarea conceptelor din manuscrise şi cărţi vechi româneşti, 

cu ajutorul unei aplicaţii informatice, în vederea dinamizării sociale prin valorificarea 

producţiei culturale (MCVRO) pentru următorul post vacant: 

Documentarist - 1 post 

Norma de lucru: (4 ore/zi) 

Perioada angajării: determinată 

Data  la care are loc selecţia: 27.07.2016 

Ora: 10.00 

Locul desfasurarii concursului: Facultatea de Teologie Ortodoxă (sala 302) 

 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 26.07.2016, ora: 12.00 la Biroul 

Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota 

(tel +40264405300 int. 5102); 

 

II. Conţinutul dosarului de candidatura: 

- cerere de înscriere la concurs 

- curriculum vitae; 

- copii ale diplomelor de studii (inclusiv foile matricole); 

- lista lucrărilor publicate 

- lista participărilor la conferințe/simpozioane etc.;  

 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Documentarist: 

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa sau de diploma, de preferat 

Teologie; 

2) Probe de selecţie: 

 evaluarea dosarelor candidaţilor (eliminatorie); 

 proba 1: TIC (45’) 

 proba 2: interviu (30’) inclusiv probă de citire din text cu scriere chirilică și 

alfabet de tranziție; cunoștințe de vocabular teologic specific cărților vechi 

românești cu conținut religios. 

 

IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfasurare a selecţiei: 

Nota minima la fiecare probă: 7 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2 

Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2 
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V. Tematica: 

Word 

Crearea și formatarea documentelor 

Adăugarea de anteturi și subsoluri 

Adăugarea numerelor de pagină 

Adăugarea unui cuprins 

Inserarea de linkuri, imagini și elemente grafice 

Revizuirea unui document 

Utilizarea îmbinării de corespondență 

Partajarea și imprimarea 

Excel 

Informații generale despre foaia de lucru 

Salvarea și partajarea fișierelor 

Sortare și filtrare 

Formule 

Funcții  

Analiza datelor 

Diagrame și forme 

Imprimare 

Interviu 

 Citire din text cu scriere chirilică  

Citire din text cu alfabet de tranziție 

Identificarea în text și analiza teologică a unor elemente de vocabular specific 

cărților vechi românești cu conținut religios 

 

VI. Bibliografia: 

 Gafton, Alexandru, Introducere în paleografia româno-chirilică, Iași, 2013 

 Edroiu, N.,   l   r  i  r     -chirilică, Cluj-Napoca, 2001. 

 Păcurariu, M., Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, ed. a III-a, Iași, 2005 

 Șesan, Milan, „Introducerea limbii române în Biserică”, în Mitropolia Ardealului, an II, 

nr. 11.12, p. 818-833 
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