ANUNŢ

Nr.înreg. 552/27.12.2017

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, cu
sediul în Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez nr. 16, sector 1, scoate la concurs :
• 1 post cu jumătate de normă de asistent de cercetare științifică, pe perioadă
determinată, în domeniul istorie, specializare istorie contemporană.
Candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea postului de ACS trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice de înscriere:
- absolvent (ă) a unităților de învățământ superior acreditate, cu diplomă
de licență sau echivalentă în discipline socio-umane. Studiile în disciplina
istorie, specializarea istorie contemporană reprezintă un avantaj.
Pentru ocuparea funcției de ACS concursul include două probe:
-

Evaluarea dosarului de candidat, conform Regulamentului de concurs al INST
pentru ACS;
Proba scrisă – cu subiecte specific postului și domeniul de activitate al
institutului (Anexat Bibliografie, Tematică, Punctaj).

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile legale, respective, Legea
319/2003 și Hotărârea 286/2011, cu modificările ulterioare.
Dosarul pentru înscriere la concursul de ACS (jumătate de normă) pe durată
determinată va conţine următoarela documente:
• cerere tip de înscriere ( se ridică formularul de la secretariatul institutului la
momentul depunerii dosarului);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii;
• copia legalizată a certificatului de naştere;
• copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă e cazul);
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (până la
prezentarea în original a cazierului, cel târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului);
• copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor cerute şi ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile legalizate ale
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat
de instituţia organizatoare (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă ori echivalentă,
însoțite de foaia matricolă, atestate)
• copie legalizată după cartea de muncă sau extras de pe Registrul general de
evidență a salariaților (REVISAL), care să ateste vechimea în muncă, în
specialitatea studiilor (după caz);
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al

•
•
•
•

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă care atestă starea
de sănătate trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii)
curriculum vitae, model Europass;
scrisoare de intenție (maxim 2 pagini);
Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu
înregistrarea înscrierii la concurs;
1 dosar şină

Data limită de depunere dosare de concurs este 26. I. 2018 (inclusiv) ora 16.00, la sediul I.N.S.T. din
Bucureşti, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1. Toate datele şi formularele necesare sunt
afişate pe site-ul instituţiei: inst.academia@gmail.com sau se pot obţine de la sediul I.N.S.T.
Relaţii suplimentare: 021 230 69 92

Calendar de desfăşurare a concursului pentru un post
de ACS (jumătate de normă, durată determinată) din cadrul I.N.S.T.
Acţiuni
Publicarea anunţului pentru concurs
Depunerea dosarelor candidaților
Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor
candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor
Afişarea rezultatelor
Primirea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor/ afişare raspuns contestatii
Susţinerea probei scrise
Afişarea rezultatelor proba scrisa
Primirea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor/ afişarea raspuns contestaţii
Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea
acestuia aprobării Consiliului Stiintific INST.
Afişare rezultate finale concurs
Emitere decizie numire în funcţie

Director
Prof. Dr. Radu Ciuceanu

Termen limită
27.XII.2017
28.XII.2017 – 26.I.2018 (inclusiv)
29.I.2018
30.I.2018
31.I.2018 – 1.II.2018
2.II.2018
5.II.2018
6.II.2018
7.II.2018 – 8.II.2018
9.II.2018 – 12.02.2018
19.II.2018
20.II.2018
22.II.2018

