ANUNŢ
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului scoate la concurs :


1 post cu jumătate de normă de cercetător ştiinţific (C.S.) pe durată
determinată, Departamentul Cercetare, I.N.S.T.
Condiţii de participare:

Se pot înscrie la concurs numai absolvenții unităților de învățământ superior acreditate, care
au studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.


activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de cel puţin 2 ani sau de 4 ani
în alte activităţi.

Pentru ocuparea funcției de CS concursul include două probe:


evaluarea dosarului de activitate științifică conform Regulamentului de
concurs al INST pentru CS şi conform standardelor minimale şi obligatorii
anexate la regulament ;



proba scrisă – cu subiecte specifice postului și din domeniul de activitate al
institutului (conform Bibliografie, Tematică, Punctaj).

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea
319/2003 şi Hotărârea 286/2011, cu modificările ulterioare.
Data limită de depunere dosare de concurs este 24.02.2017 ( inclusiv) ora limită 16.00,
la sediul INST din Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1.
Toate datele necesare sunt afişate pe site-ul instituţiei: inst.academia@gmail.com
Relaţii suplimentare: 021 230 69 92

CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC ÎN CADRUL INST
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului scoate la concurs :

1 post cu jumătate de normă cercetător ştiinţific pe perioadă determinată, Dep.
Cercetare, INST
Condiţii de participare:

activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate de cel puţin 2 ani sau de 4 ani în alte
activităţi;
Pentru ocuparea funcției de ½ CS concursul include două probe:
 evaluarea dosarului de activitate științifică conform Regulamentului de concurs al INST
pentru CS şi conform standardelor minimale şi obligatorii anexate la regulament ;
 proba scrisă – cu subiecte specifice postului și din domeniul de activitate al institutului
( anexat Bibliografie, Tematică, Punctaj).
Concursul se organizează în conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea
319/2003 şi Hotărârea 286/2011, cu modificările ulterioare.
Dosarul de concurs se depune începând cu data de 25.01.2017 şi până la data de
24.02.2017 ( inclusiv) ora limită 16.00, la secretariatul I.N.S.T. sau la Biroul FinanciarContabil cu sediul în Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1
Programul de desfăşurare a concursului:
Acţiuni
Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs
25.01.2017
Depunerea dosarelor candidaților
25.01.2017-24.02.2017
Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a
dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea
27.02.2017
candidaţílor
Afişarea rezultatelor
28.02.2017
Primirea contestaţiilor
01.03.2017
Soluţionarea contestaţiilor/ afişare raspuns contestatii
03.03.2017
Susţinerea probei scrise
06.03.2017
Afişarea rezultatelor proba scrisa
07.03.2017
Primirea contestaţiilor
08.03.2017
Soluţionarea contestaţiilor/ afişarea raspuns contestaţii
10.03.2017
Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și
13.03.2017
supunerea acestuia aprobării Consiliului Stiintific INST.
Afişare rezultate finale concurs
15.03.2017
Emitere decizie numire în funcţie
17.03.2017
Locul de desfăşurare a probei scrise : în data de 06.03.2017 începând cu orele 11.00, la
sediul I.N.S.T. din Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs, la sediul I.N.S.T.
din Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1.
Datele de contact sunt:
telefon: 021.230.69.92,
e-mail: inst.academia@gmail.com
site: www.totalitarism.ro.

