ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA
România, 400015 Cluj-Napoca, str. Republicii nr.9
Telefon / Fax: 0264-592363, 0264-596889
Nr. ȋnreg.: 2052/17.07.2020
Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Istorie „George Barițiu” organizează un
concurs în vederea ocupării unui post de cercetător științific, normă parţială, perioadă
determinată, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Nașterea elitei intelectuale in Europa
Centrală. Formarea profesorilor la Universitatea din Viena (1389-1450) / The Rise of an
Intellectual Elite in Central Europe: Making Professors at the University of Vienna, 1389-1450”,
contractul de finanțare 2/2018, PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064, (perioadă de implementare 1 iulie
2018-30 iunie 2022).
Postul se adresează cu predilecție celor specializați în studierea liturghiei medievale în
Biserica Latină, respectiv în analiza manuscriselor care transmit compoziții liturgice (text și muzică)
în perioada secolelor XIII-XVI. Candidatul selecționat va analiza comparativ pasajele liturgice
inedite din Ms. A X 44 de la Biblioteca Universității din Basel, obiectul principal de investigație al
proiectului RISE.
Termen limită de depunere a dosarelor: 17 august 2020
Norma de lucru: 4 ore/zi, 20 ore pe săptămână
Perioada angajării: determinată, de 4 luni, începând cu data de 1 septembrie 2020, cu posibilitatea
prelungirii periodice până la finalizarea proiectului (30 iunie 2022)
I. Condiții generale pentru ocuparea postului:
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții :
• să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor
state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România;
• să cunoască limbă română, scris și vorbit;
• să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• absolvent de studii superioare.
II. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor:
• dovadă care să ateste calitatea de doctor în unul din următoarele domenii: istorie medievală,
filologie clasică, filozofie medievală, teologie;
• cunoștințe de liturgică medievală în arealul cultural latin;
• cunoștințe de limbă și paleografie latină, codicologie și istoria cărții;
• cunoștințe de limba engleză;
• cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Internet) nivel mediu;
• publicații științifice în domeniile de specialitate menționate mai sus;
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• constituie un avantaj experiența în activități de cercetare și prelucrare fundamentală a
surselor istorice.
III. Actele necesare înscrierii la concurs sunt:
-cerere înscriere la concurs adresată Președintelui Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Române;
-Curriculum Vitae în format european, ȋn limba română și într-o limbă de circulație internațională
(engleză, germană, franceză, italiană), semnat și datat pe fiecare pagină;
-originalul și copia documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de bacalaureat sau
echivalentă, diploma de licență sau echivalentă însoțite de foaia matricolă, diploma de doctor) și a
altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
-lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
-originalul și copia actului de identitate;
-originalul și copia certificatului de căsătorie;
-originalul și copia carnetului de muncă, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și extras
REVISAL;
-adeverință medicală ȋn original care să ateste starea de sănătate pentru participarea la concurs;
-cazier judiciar ȋn original;
- o publicație relevantă pentru tema postului aflată în circuitul științific internațional, nu mai veche
de 5 ani.
Depunerea dosarelor de concurs se poate face pânǎ la data de 17 august 2020 (Luni şi Joi
ȋntre orele 11:00-14:00) la Departamentul Resurse umane din cadrul Academiei Române,
Filiala Cluj, str. Republicii, nr. 9 sau prin postǎ (caz ȋn care actele necesare ȋnscrierii sǎ fie
trimise legalizate la notar, ȋn original).
IV. Probe de selecție:
- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Probǎ scrisǎ cu caracter practic;
- Interviu în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, germană, franceză,
italiană);
Rezultatul probelor de concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1;
nota probei reprezintă media aritmetică a acestora.
Pot fi recomandati candidați care au obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7.
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Locul și data desfășurării concursului: la sediul Institutului de Istorie „George Bariţiu” str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 12-14, astfel:
19 august 2020- selecţie dosare
24 august 2020, ora 9:00 - proba scrisǎ
26 august 2020, ora 9:00- proba interviu
Ȋn funcție de contextul sanitar de la momentul desfășurării concursului de selecție, instituția
organizatoare își rezervă dreptul de organiza interviul on-line, în condiții care vor fi comunicate
candidaților în momentul încheierii perioadei de înscriere.
V. Tematică:
1. Istoria liturghiei în Evul Mediu latin
2. Paleografia și codicologia manuscriselor liturgice în Evul Mediu apusean (sec. XIII-XVI)
VI. Bibliografie orientativă:
Andrew Hughes, Medieval manuscripts for mass and office. A guide to their organization
and terminology, Univ. of Toronto Press 1982.
Anscar J. Chupungco OSB, Handbook for Liturgical Studies: Introduction to the Liturgy –
Volume 1, The Liturgical Press, 1997.
Éric Palazzo, Madeleine Beaumont, A history of liturgical books: from the beginning to the
thirteenth century, Liturgical Press, 2006.
Anton Baumstark, On the historical development of the liturgy, Pueblo Books, 2011.
Helen Gittos, Understanding Medieval Liturgy, Routledge, 2016.
Helen Gittos, Sarah Hamilton, Understanding medieval liturgy: essays in interpretation,
Routledge, 2018.
Pentru eventuale informații privind activitățile proiectului de cercetare și pentru tematica de
concurs, contactați responsabilul de proiect: dr. Adinel C. DINCĂ, email: adinel.dinca@gmail.com.

Preşedinte Filiala Cluj a Academiei Române,
Acad. Doru PAMFIL

Responsabil proiect
dr. Adinel C. DINCĂ

