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ANUNŢ

Nr. înreg. 551/27.XII.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 cercetător ştiinţific III pe durată
nedeterminată, în domeniul istorie, specializare istorie contemporană.
Candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea postului de C.S. III trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice de înscriere:
•

activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de
cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării
ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care nu deţin titlul
de doctor.

Alte cerinţe specifice:
- experienţă în domeniul de activitate al I.N.S.T. (istorie contemporană/istoria
totalitarismului)
- să îndeplinească standardele minimale necesare şi obligatorii pentru postul de
cercetător ştiinţific III.
Pentru ocuparea funcției de CS III concursul include două probe:
-

-

Evaluarea dosarului de activitate științifică, conform Regulamentului de concurs
al INST pentru CS III și conform standardelor minimale și obligatorii anexate la
Regulament;
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 cercetător ştiinţific III (jumătate de
normă) pe durată nedeterminată va conţine următoarela documente:
- cerere-tip de înscriere la concurs
- copii legalizate de pe: (1) diploma de bacalaureat sau echivalentă; (2)
diploma/diplomele de studii universitare şi foaia matricolă însoţitoare; (3)
diploma de doctor în domeniul ştiinţific asociat postului; (4) alte diplome sau
titluri ştiinţifice sau academice;
- copie legalizată de pe cartea de muncă sau o copie-extras de pe Registrul general
de evidenţă a salariaţilor.
- Adeverinţă de vechime în muncă eliberată de instituţia unde candidatul este
titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională a candidatului – perioadele şi
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-

-

funcţiile profesionale în cercetarea ştiinţifică sau învăţământul superior, precum şi
documentul/documentele care să ateste, dacă e cazul, desfăşurarea de activităţi de
învăţământ superior sau de cercetare în ţară sau în străinătate (în original;
adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate).
Curriculum vitae (format Europass), datat şi semnat de candidat.
Fişa de evaluare a candidatului (semnată de candidat).
Listă de lucrări a candidatului (semnată de candidat).
Memoriu de activitate (autoevaluare) cuprinzând cele mai semnificative rezultate
ştiinţifice anterioare ale candidatului.
Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la faptul că datele din dosarul de
concurs sunt autentice şi au în vedere propriile activităţi şi realizări ştiinţifice, în
caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiei în fals, conform
legislaţiei în vigoare.
Certificat de naştere (copie legalizată)
Act de identitate (copie şi original)
Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie legalizată)
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
Cazier judiciar sau Declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (valabilă până la data
probei scrise).

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 CS III (jumătate de normă) 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

