Titlu proiect: Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale
ale României şi utilizatorilor terţi
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0949
Contract de finanţare pentru execuţie proiecte nr. 310/2014
Programul Parteneriate 2013 - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă
Coordonator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

ANUNŢ
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează pe perioada iulie 2014-septembrie
2017 proiectul cu titlul Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor
Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, cod proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0949, în cadrul
Programului Parteneriate 2013, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, finanţat de la
bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării
Dezvoltării şi Inovării, dezvoltat în parteneriat cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A.
În cadrul acestui proiect, organizăm concurs de selecţie pentru 4 (patru) poziţii vacante de
personal auxiliar tehnic pentru activităţi-suport pe durată determinată (minimum 3 luni cu
posibilitate de prelungire) din componenţa echipei de proiect.
Cerinţe minimale pentru înscrierea la concurs:
- Studii superioare finalizate în domeniul științelor umaniste;
- Experienţă de cercetare şi/sau profesională relevantă (care poate fi probată) de minimum 1
an în arhive din România create în perioada modernă (Notă: experienţa în cercetarea
arhivelor de tip genealogic din Bucureşti constituie un avantaj);
- Cunoştinţe operare calculator (Windows).
- * Experienţă în digitizarea documentelor de arhivă (necesară pentru ocuparea unuia din
cele 4 posturi).
Dosarul de concurs trebuie să conţină cel puţin următoarele:
- CV în format Europass (semnat pe fiecare pagină);

-

Cópii după cartea de identitate și diploma de licență/adeverința de absolvire a studiilor
valabilă;
Certificate, atestate, adeverinţe, studii, articole, volume publicate (după caz) etc., care să
ateste experienţa profesională şi/sau de cercetare în arhive, conform cerinţelor (în copie);
Scrisoare de intenţie (max. 2 pagini) adresată directorului de proiect cu privire la
participarea în proiectul sus menţionat.

Principalele responsabilităţi prevăzute în cadrul echipei de proiect:
- Elaborarea de indici de pe imaginile rezultate în urma digitizării pentru baza de date a
proiectului.
- Digitizarea de registre de stare civilă din cadrul colecţiei genealogice păstrate la Serviciul
Municipiului București al Arhivelor Naţionale cu aparatură pusă la dispoziţie, conform
pachetului de lucru negociat (minimum 15.000 fotografii de bună calitate/lună)
(IMPORTANT!!! – activitatea de digitizare va fi repartizată exclusiv doar unuia
dintre cele 4 posturi scoase la concurs);
Calendarul concursului
- 17-23 august, orele 8,00 - 15,00 – depunerea dosarului de înscriere la sediul Academiei de
Poliţie, secretariatul Facultăţii de Arhivistică;
- 24 august - analiza dosarelor depuse;
- 25 august, ora 10,00 – interviul; publicarea rezultatelor concursului de selecţie pe site-ul
Academiei.
Baremul de evaluare:
- Dosarul de concurs - max. 60 puncte, din care: experienţa de cercetare/profesională în
arhive (0-30 p.), publicații științifice / experienţa în digitizarea documentelor de arhivă (030p);
- Interviul - max. 40 puncte;
- Punctajul minimal necesar pentru selecție: 60 puncte
Salariul brut maximal oferit – echivalentul în lei a 1000 Euro lunar (cf. HG 475/2007 cu
modificările și completările ulterioare), sumă din care se rețin toate contribuțiile angajatorului și
angajatului.
NOTĂ – contractul de angajare va fi semnat și va intra în vigoare cel mai devreme la
data de 01 septembrie 2016.
Persoană de contact: conf. univ. dr. Rafael Dorian Chelaru, tel: 021.317.55.23, int. 17482; email: rafael.chelaru@gmail.com
Conf. univ. dr. Rafael Chelaru
director proiect

