EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BORDEROU DE NOTARE LUCRARE SCRISĂ
încheiat astăzi 10.05.2022
Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr.21/20.04.2022 a procedat
conform art.28 din H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor
contractuale a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la
acordarea punctajelor finale la proba scrisă a concursului organizat în data de
09.05.2022, pentru ocuparea funcției de Referent de specialitate, grad II (S), în cadrul
Compartimentului contabilitate.

NR.CRT.

ID CANDIDAT

TOTAL
PUNCTAJ

REZULTAT

1.

EAR 522

79, 33

ADMIS

Comisia de concurs:
Președinte:

dr.Prică Ion-Director executiv

Membri:

Mariana Stan - Sef serviciu financiar
Luciana Balmuș - Ref. de sp. contabilitate

Secretar:

Violeta Ionică- Ref de sp. Resurse Umane

Afișat astăzi 10.05.2022, ora 12:00, cu drept de contestație maxim o zi lucrătoare de la data afișării.

Candidatul declarat ADMIS la proba scrisă se va prezenta în data de 13.05.2022, ora 11:00,
pentru susținerea interviului.

Se aprobă,
Director General,
Acad. D. Popescu

ACADEMIA ROMÂNĂ
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

ANUNŢ
Data afișării: 22.02.2022
Editura Academiei Române, unitate din subordinea Academiei Române, cu sediul în
București, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5, scoate la concurs următoarele posturi vacante cu
normă întreagă, pe durată nedeterminată:

1 post de referent de specialitate - contabilitate, gradul II(S),

1 post de consilier juridic, gradul II(S),
Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la secretariatul Editurii Academiei Române.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
 Cerere de înscriere adresată Directorului General al Editurii Academiei Române;
 Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină (model Europass);
 Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă incompatibil cu
funcţia pentru care candidează, urmând să completeze dosarul (până la data primei probe) cu cazierul
judiciar în original;
 Originalul şi copia actului de identitate;
 Originalul şi copia carnetului de muncă/adeverinţă de vechime în original;
 Originalele şi copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă
efectuarea unor specializări (diplome studii universitate şi postuniversitare, atestate etc.);
 Adeverinţă medicală în original, care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
Notă: Documentele depuse în copie vor fi asumate de către candidat cu mențiunea “conform cu
originalul”.
Dosarele de concurs se primesc la secretariatul Editurii Academiei Române până la data de
09.03.2022 (inclusiv).
Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul Editurii Academiei Române în data de
09.03.2022, orele 14:00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la secretariatul Editurii
Academiei Române până la data de 10.03.2022, orele 12:00.
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Condiţiile de participare, relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9:00-14:00 la telefon:
021.318.81.06, interior 2102/2111 sau la sediul Editurii Academiei Române, persoane de contact: Ion
Prică , Violeta Ionică.
Cerinţele postului de referent de specialitate – contabilitate, gradul II(S):
- studii superioare economice , absolvite cu diploma de licență
- experiență financiar contabilă
- cunoștințe operare PC
Cerinţele postului de consilier juridic, gradul II(S):
- licențiat al Facultății de Drept (licențiat în științe juridice)
- experiență mai mare de 3 ani in instituții publice
- membru al Asociației profesionale - Colegiul Consilierilor Juridici
Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals, de corupție sau infracțiune săvârșită cu intenție ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Concursul / Examenul va consta într-o probă scrisă și un interviu susținute la sediul Editurii
Academiei Române din Calea 13 Septembrie, nr.13, Sector 5, București.


Examenul se va desfăşura în data de 16.03.2022, ora 10:00. Accesul în sala de concurs se va
face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute
înainte de începerea probei scrise. Purtarea măştii de protecţie este obligatorie.

Rezultatul probei scrise se va afişa la sediul unității Editurii Academiei Române în data de
16.03.2022, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum 50 de puncte (nota 5). Numai
candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot prezenta la interviu.
 Interviul se va desfăşura în data de 17.03.2022, ora 12:00.
Rezultatul interviului se va afişa la sediul Editurii Academiei Române în data de 17.03.2022,
candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum 50 de puncte (nota 5).
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Rezultatul final al concursului se afişează la sediul Editurii Academiei Române în data de
22.03.2022.
Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecția dosarelor/proba scrisă/interviu în termen
de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor respective.
Rezultatele la contestațiile depuse pentru selecția dosarelor/proba scrisă/ interviu se vor afișa
în termen de o zi lucrătoare la sediul unității Editurii Academiei Române din cadrul Academiei
Române.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00-14:00, la telefon: 021.318.81.06
interioarele 2102 și 2111 sau la sediul Editurii Academiei Române .

Secretariatul comisiei de concurs:
Referent de sp. Violeta Ionică

CALENDARUL CONCURSULUI
ANUNȚ CONCURS
Depunere dosare
Etapa I
Depunere și selecție
dosare

Etapa II
Proba scrisă

Etapa III
Interviu

Rezultat final concurs

22.02.2022
22.02- 09 martie 2022

Rezultat selecție dosare

09 martie 2022, orele 14:00

Depunere contestații selecție dosare

10 martie 2022, până în orele 12:00

Rezultat contestații selecție dosare

11 martie 2022, orele 12:00

Proba scrisă

16 martie 2022, orele 10:00

Rezultat proba scrisă

16 martie 2022, orele 15:00

Depunere contestații proba scrisă

17 martie 2022, până în orele 12:00

Rezultat contestații proba scrisă

17 martie 2022

Interviul

17 martie 2022, orele 12:00

Rezultat interviu

17 martie 2022, orele 14:00

Depunere contestații interviu

18 martie 2022, până în orele 12:00

Rezultat contestații interviu

21 martie 2022, orele 14:00
22 martie 2022, orele 14:00
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EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
ANEXA 1 la Anunțul afișat

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
Pentru ocuparea posturilor contractual vacante
REFERENT DE SPECIALITATE, gradul II (S)-Compartiment contabilitate

BIBLIOGRAFIE















Legea nr. 82/1991, legea contabilității;
OMFP nr.1917/2005, pentru aprobarea
Normelor
metodologice
privind
organizarea și conducerea contabilității
instituțiilor publice; Planul de conturi
pentru instituțiile publice și instrucțiunile
de aplicare a acestuia;
OMFP nr.720/2014, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind execuția
bugetelor de venituri și cheltuieli ale
instituțiilor publice autonome, instituțiilor
publice finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne;
OMFP nr. 2861/2009, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
Legea nr.752/2001 privind organizarea și
funcționarea Academiei Române;
Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr.539/2001 privind veniturile
proprii;
OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor instituțiilor publice;
OMFP 1954/2005;
PMFP 2021/2013.

TEMATICĂ




Angajare, lichidare, ordonanțare plăți;
Inventariere, întocmirea notelor
contabile;
Întocmire balanța;
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EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
ANEXA 1 la Anunțul afișat

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
Pentru ocuparea posturilor contractual vacante
CONSILIER JURIDIC, gradul II(S)
TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE


Legea nr.514/2003, privind organizarea
și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările și completările ulterioare; Statutul
profesiei de consilier juridic.





Legea nr.752/2001, privind organizarea și
funcționarea Academiei Române, cu
modificările și completările ulterioare;





Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.319/2006, privind Securitatea și
Sănătatea în Muncă, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr.395/2016/02.06.2016, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/ acordului –
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările
ulterioare;
Ordin nr.600/2015 al SGG, pentru aprobarea
controlului intern managerial al entităților
publice;
Statutul Academiei Române, publicat în M.O.F
nr.617/14.09.2009, cu modificările și
completările ulterioare;
Regulamentul de Organizare și funcționarea
a Editurii Academiei Române;






















Regimul juridic al raporturilor de muncă
(Încheierea, modificarea și în cetarea
Contractelor Individuale de Muncă,
Salarizare, Timpul de lucru,
Răspunderea disciplinară);
Reprezentarea intereselor angajatorului
în fața instanțelor de judecată, a
autorităților și instituțiilor publice;
Contracte civile și comerciale
(negociere, avizare, clauze, răspundere
contractuală, executarea obligațiilor);
Drepturi și obligații ale salariatului;
Comisiile de etică;
Abaterile de la normele de conduită;
Regimul juridic al achizițiilor publice;
Proceduri
Organizarea și funcționarea Editurii
Academiei Române;
Standardul 9 – Proceduri (Ordin SGG
nr.600/2018 cu modificările ulterioare);
Securitatea și Sănătatea în Muncă;
Activitatea consilierului juridic (atribuții,
competențe, răspunderi).

Legea nr.16/1996, privind Arhivele Naționale;
Legea nr.8/1996, privind dreptul de autor și
drepturile conexe;
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ACADEMIA ROMANA
EDITURA ACADEMIEI ROMANE
Calea 13 Septembrie nr. 13, P. 0. Box 5-42, 050711

Tel.: 021/318 81 46

021/318 8106/2119
Fax: 021/318 24 44

Bucureti, Rom^nia

E-mail: edacad@ear.ro

M'2-

ANUNT

Editura Aoademiei Romane precizeazd ca toate dosarele depuse pentru
concursul din data de 10.09.2021, au

\
06.09.2021

DIRECTO
Acad. Dumitru

ANEXA 1 la Anunţul afişat

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ
Pentru ocuparea posturilor contractual vacante
REFERENT DE SPECIALITATE-RESURSE UMANE, gradul IA (S)
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare
2. Regulamentul Intern
3. Codul de conduită etică şi profesională a personalului Editurii Academiei
Române
TEMATICĂ
• Prevederi legislative din Codul Muncii,
relaţii de muncă;
• Recrutare, selecţie personal, organizare
concursuri pentru ocupare posturi
vacante;
• Gestionarea evidenţei resurselor umane,
păstrarea şi completarea dosarelor de
personal;
• Proceduri de raportare în REVISAL a
angajării,
încetării
şi
modificării
contractului individual de muncă;
• Gestionarea fişelor de post ale
salariaţilor;
• Elementele sistemului de Salarizare a
personalului din unităţile bugetare;
• Arhivarea şi circuitul documentelor;
• Legislaţie specifică aplicabilă.

BIBLIOGRAFIE
• Codul Muncii – Legea 53/2003 cu
modiciările şi completările ulterioare –
versiunea actualizată;
• HG 905/14.12.2017 privind Registrul
General de Evidenţă a Salariaţilor –
REVISAL;
• Legea nr. 227/2015 actualizată privind
Codul fiscal Titlu IV şi Titlu V;
• Legea – Cadru 153/28.07.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
• OUG nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor – actualizat;
• H.G. nr. 286/2011 actualizat pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant
corespunzător
funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plîtit din fonduri
publice;
• Legea pensiilor- Legea 263/2010
actualizată 2018.
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ANEXA 1 la Anunţul afişat

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ
Pentru ocuparea posturilor contractual vacante
CONSILIER JURIDIC gradul II
TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE
•Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările şi completările ulterioare;
Statutul profesiei de consilier juridic.
• Legea 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator, cu
modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 752/2001, privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare;
•Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil,
cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi
publicitate imobiliară;
•Legea nr. 319/2006, Securitatea şi
Sănătatea în Muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2
iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Ordin nr. 600/2015 al SGG, pentru
aprobarea controlului intern managerial al
entităţilor publice;
•Legea nr. 213/1998, privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia;
•Statutul Academiei Române, publicat în
MOF. nr. 617/14.09.2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al COS.

• Regimul juridic al raporturilor de muncă
(Încheierea, modificarea şi încetarea
Contractelor
Individuale
de
Muncă,
Salarizare, Timpul de lucru, Răspunderea
disciplinară);
• Reprezentarea intereselor angajatorului în
faţa instanţelor de judecată, a autorităţilor şi
instituţiilor publice;
• Regimul juridic al proprietăţii publice.
Proprietatea publică şi drepturile reale
corespunzătoare proprietăţii publice;
• Contracte civile şi comerciale (negociere,
avizare, clause, răspundere contractuală,
executarea obligaţiilor);
• Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată;
•Procedura de înscriere în Cartea Funciară;
• Drepturi şi obligaţii ale personalului;
• Comisiile de Etică;
• Abaterile de la normele de conduită;
• Regimul juridic al achiziţiilor publice.
Proceduri;
•Organizarea şi funcţionarea Academiei
Române;
• Standardul 9 – Proceduri (Ordin SGG nr.
600/2018 cu modificările ulterioare);
• Securitatea şi Sănătatea în Muncă;
•
Medierea.
Obligaţii,
răspundere,
desfăşurarea procedurii de mediere;
• Activitatea consilierului juridic (atribuţii,
competenţe, răspunderi).
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ANEXA 1 la Anunţul afişat

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ
Pentru ocuparea posturilor contractual vacante
POST REDACTOR II (S)

TEMATICĂ

Norme generale de redactare a
lucrărilor ştiinţifice şi cunoştinţe de fizică

Legea nr. 752/2001 privind
şi matematică necesare publicării
organizarea şi funcţionarea Academiei
lucrărilor de specialitate, cu respectarea
Române;
formalismului fizico-matematică
Lucrări:
Traducerea unui text din limba

Academia Română, Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, engleză în limba română
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române (DOOM),
ediţia a II-a revizuită şi adăugită,
Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005;

Academia Română, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
Gramatica limbii române, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2008;

Ghidul corectorului de carte,
Bucureşti, Editura Chronos Trade, 2012;
 Webster’s Encyclopedic
Unabridged Dictionary of the English
Language (ultima parte: A Manual of
Style), Gramercy Books, New
York/Avenu, New Jersey, 1989.

Norme minimale privind
prezentarea manuscriselor, www.ear.ro
BIBLIOGRAFIE
Acte normative:
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ANEXA 1 la Anunţul afişat

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ
Pentru ocuparea posturilor contractual vacante
POST DE SECRETAR DE REDACŢIE I A (M)
TEMATICĂ

BIBLIOGRAFIE
Acte normative:
– Regulamentul intern Editurii
Academiei Române
LUCRĂRI

– Culegere text;
– Expediere e-mail cu fişier ataşat;
– Traducerea unui text din limba engleză
în limba română;
– Completarea unor date într-un fişier
Excel.


Academia Română, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române (DOOM),
ediţia a II-a revizuită şi adăugită,
Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005;

Norme minimale privind
prezentarea manuscriselor, www.ear.ro
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