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A N U N Ţ 

privind examenul de promovare în funcție, prin transformarea postului, 

 pentru personalul din cadrul Compartimentului Editare 

 

1. Denumirea postului: Documentarist (studii superioare) în cadrul Compartimentului Editare, 

respectiv Expert II  (cf. Legii-cadru nr. 284/2010). 

2. Dosarul de înscriere la concurs/examen:  

Documente solicitate: 

a) cererea salariatului din cadrul INSHR-EW adresată directorului general al instituţiei; 

b) copia actului de identitate; 

c) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 

d) copia carnetului de muncă, respectiv adeverinței care atestă vechimea în muncă și/sau în 

specialitatea funcției pentru care se organizează examenul; 

e) copii de pe fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. 

3. Depunerea dosarelor de înscriere la examen: 

Dosarul de înscriere la examen, a personalului din cadrul INSHR-EW, se va depune la 

Compartimentul Resurse Umane, până la data de  17 octombrie 2016, ora 16:00.  

4. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului: 

4.1. Condiţii generale: îndeplinește condițiile de studii și, după caz, vechime în muncă și în 

specialitate sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului. 

4.2. Condiţii specifice: 

a) studii superioare de lungă durată / studii universitare de licență, absolvite cu diploma de 

licență sau echivalentă în specialitatea istorie; 

b) vechime în muncă – minim 6 ani; 

c) să fi obținut de cel puțin două ori în ultimii 3 ani calificativul „foarte bine” la evaluarea 

performanțelor profesionale individuale; 

d) cunoştinţe de operare pe calculator privind: 

 sistemul de operare Windows XP; 

 sistemele de editare Microsoft office: Word, Exel, PowerPoint, Publisher, Outlook, 

Access, AbbyFineReader 9; 

 utilizarea Internet Explorer. 

e) limbi străine (engleză sau franceză): nivel mediu. 

5 Proba scrisă – se va desfășura în data de 19.10.2016, începând cu orele 10:00; 

6. Bibliografia şi tematica examenului: 

6.1 Tematică: 

a) Publicaţii specifice Arhivelor. 

b) Inventarierea documentelor. 

c) Nomenclatura documentelor. 

d) Izvoare primare şi secundare în cercetarea istorică. 

6.2. Bibliografie: *) 

1. ***Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, publicată în Monitorul Oficial, partea I, 

anul VIII, nr. 71, 9 aprilie 1996.  
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2. Berciu-Drăghicescu, Adina, 2000, Arhivistica şi documentaristica, Bucureşti: Editura 

Universităţii din Bucureşti. 

3. Ciucă, Marcel-Dumitru, 2008, Știinţele auxiliare ale istoriei, Bucureşti, Editura Universităţii 

din Bucureşti. 

4. Mera, Laurentiu, 2001, Ȋndreptar arhivistic pentru personalul care creează, păstrează şi 

foloseşte documente, Cluj-Napoca: Cartimpex. 

 


