
ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA IAŞI 
Bulevardul Carol 1, Nr. 8, Cod Poştal 700505 , laşi , ROMÂNIA 

Te ! 49 ?~? ? 111 §9 49 an 1Q111 § 01 4Q n? ? 11 159 

Anexa 2 

Aprobat, 
Preşedinte 

Prof.univ.dr. ing. MihailVoicu, m.c. 

ANUNŢ 

Afişat la sediul institutului 

Academia Română Filiala laşi cu sediul în Bld. Carol 1, nr. 8, laşi scoate la concurs un post de 
execuţie , cercetător ştiinţific, gradul II, în domeniul Istorie, specializarea Istorie contemporană, cu 
norma întreagă pe durată nedeterminată , în cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", 
departamentul Istorie contemporană. 

Condiţii specifice: 
a) de studii: 

- Studii- superioare, cu titlul ştiinţific de doctor 
- experienţă în specialitate - să aibă activitate de cercetare în specialitate sau în 

învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul şt i inţific de doctor; pentru cei care provin din afara 
lnvătămăntulul superior sau a cercetării , o vechime de 12 ani în profilul postului. 

- experienţă în muncă ; 
b) alte cerinţe specifice: 

Concursul se va desfăşura în data de 29 septembrie 2014 la ora 10, la sediul Institutului de 
Istorie "A. D. Xenopol" laşi , şi va consta în analiza dosarulu i de înscriere la concurs, verificarea 
îndeplinirii condiţiilor, aprecierea prin punctaj pe baza unei grille adaptate specificului postului şi a 
performanţelor profesionale. 

Dosarul pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II 
va conţine următoarele documente: 

1.	 cererea candidatului adresată Preşedintelui Academiei Române- Filiala laşi, prin care 
solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II, 
avizată juridic şi aprobată de conducerea Filialei; 

2.	 Fişa de evaluare, din partea candidatului , În care acesta prezintă îndeplinirea standardelor 
rninirnale şi obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
aprobateprin ordin MECTS; 

3.	 Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, În care afirmă că datele din 
dosar se referă la propriile act iv ităţi şi realizări , În caz contrar candidatul suportând 
consecinţele daclaraţiilor în fals, în conformitatecu leg islaţia în vigoare (Mode/); 

4.	 Lista de lucrări a candidatului , (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele 

preliminare şi cu criteriile de evaluare , şi anume, după caz, în ordine : teza/tezele de 
doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate În reviste de specialitate de circulaţ ie 

internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii 
publicate în volumele unor manifestăr i şt iinţ ifice i n te rn aţ i o n a l e recunoscute din ţară şi din 
străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de i n v en ţie ; proiecte de cercetare-dezvoltare
inovare pe bază de contractlgrant; alte lucrăr i ; 

5.	 curriculum vitae, datat şi semnat pe fiecare pagină ; 

6.	 copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau ech ivalentă , diploma de licenţă ori 
echivalentă , diploma de maşter , însoţ ite de foaia matricolă ; 

7.	 Adeverinţă de vechime În muncă, eliberată de i ns ti t u ţia unde candidatul este titular, în 
care se evidenţiază traiectoria profes ională - perioadele şi funcţiile profesionale ale 
candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţ ifică/alte activităţi , precum şi 

documentele care să ateste , dacă este cazul , desfăşurarea de activităţi de învăţământ 

superior sau activ ităţi de cercetare în ţară ori În stră inătate ; (în original ; adeverinţele din 
străinătate trebuie traduse şi legalizate); 

8.	 Copii lega/izate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de 
recunoaştere( dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare şi foaia matricolă ; 

diploma de bacalaureat ; certificatul de naştere ; certificatul de căsătorie(dacă este cazul); 
cartea de identitate; cartea de muncă ; copie- extras de pe Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor; 

9.	 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate , în original. 
Director institut, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti 

Vizat, 

Director adjunct, Birou Resurse Umane, Salarizare 
Radu Rachieru lustvanElena 
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