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Anexa 2

Aprobat

PREŞED I NTE

ProLuniv .dr.ing. Mihail Voicu, m.c.

Aca demia Română Filiala l a şi cu sediul În Bld. Carol 1, nr. 8, l a ş i scoa te la concurs postul de
cercetător ştii n ţi fic gradul III, în domen iul Istorie specia lizarea Istorie Medievală, cu norma În treagă , pe
d urată n e determi nată , În cadrul Institutului de Istorie "A. O. Xenopo l", departamentul Istorie Medie

Condiţii specifice :
- de studii
- superioa re, cu tit lul ş t i i n ţ i fic de doctor
- expe rie n ţă În specia litate: să aibă activitate de cerce tare În spec ialitate sau În l nvă t ărn ăntu l

superior de cel p uţi n 6 ani sau 4 ani, cei care deţin titlul de doctor. Pentru ca ndidaţii care provin din afara
Inv ătărnă n tulu i superior sau din afara cercetării ş t ii n ţ i fice, să a ibă o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru
cei care deţi n titlul de doctor.

- alte cerinte specifice : experienţă in speciali tate : să aibă vechime minimă în activitatea de
cercetare (editarea izvoa relor Evului Mediu şi Premode rnităţii Romaneşti precum şi Paleografie Ro rnăno

C h irilică) de cel p uţin 3 ani.
Concursul se va d e sfăşura În data de 14 martie 2017, ora 9, la sediul Institutului de Istorie "A. D.

Xenopo l" ' ş i va consta În analiza dosarului de Înscr iere la concurs, verificarea Îndeplinirii condiţii lo r,

aprecie rea prin punctaj pe baza unei grile adap tate specificu lui postu lui ş i a performanţelor profesionale şi

o probă scrisă .

Dosarul pentru Înscrierea la concursul pentru ocupa rea postului de cercetă tor şti inţi fic gradul III va conţine

următoare l e documente:
Cererea candidatului adresată conducerii Filialei din laşi a Acade miei Roma ne, prin care so lici tă

Însc rierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetăto r ştii nţific gradul III , aviza tă juridic ş i a p ro b ată

de p reşed i n te l e Filialei , inregistrată În terme nul lega l de Înscriere, semnată de candidat şi datată;

- Fişă de evaluare , din partea cand idatului, În care acesta prezi ntă îndep linirea standardelor min imale
stabilite in grila adaptată specificului postului (pentru CS III)
- Asumarea răspunderii , scrisă de mână de candidat, in care se afi rmă că date le din dosa r se referă la
proprii le act i v i tă ţi ş i rea liză r i , în caz contrar candida tul suportând consecinţele declaraţi ilor În fals, În
conformita te cu l e g i sl a ţia în vigoare ;
- Lista de lucrări a candidatu lui, structurată În raport cu cer i nţele pre liminare şi cu criteriile de evaluare,
d upă caz: teza de doctora t, că rţ i publi cate, art icole publicate În reviste de specialitate, studii , brevete,
proiecte de cercetare, alte l u c rări. Lista lu cră ril o r publicate, Însoţită de cate un exemplar din cel puţi n 5
luc ră ri reprezentative.
- Curriculum vitae (semnat de candidat pe fieca re pagină ş i datat);
- Adeverinţa de vec hime În muncă , eliberată de i ns ti t uţia unde candidatul este titular, in care se
eviden ţiază traiectoria profesională - perioade le şi funcţi ile profesionale ale candidatului În invăţămâ ntu l

superior/cercetare ştiinţifică/a lte acti vităţi . precum docume ntele care să atese, dacă este cazul,
desfăşurarea de act i v i tăţi de tnvă tărnănt superior sau de cerce tare În ţa ră ori s t răi năta te ;

- Copii legalizate de pe: actele de studii: diploma/diplomele de doctor ş i atestatul/atestate le de
recunoaş te re (d acă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare şi foaia matricolă ; diploma de
bacalaureat; certifica tul de naştere; certificatu l de căsăto rie (dacă este cazul) ; cartea de identita te; cartea
de muncă ; cop ie- extras de pe Registrul general de evide nţă a sala riaţi lor ;

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănăta te , în origina l.
Dosare le de concu rs se primesc la Secretariatul Institutului până la data 10martie 2017 , ora 12,

cănc expiră termenul l i m ită de Înscriere
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Anex a 4

Tematică şi bibliografic
pentru concursul de cercetător ştiinţific III la Departament de istoric medievală şi

editare a izvoarelor, In stitutul de Istoric "A. D. Xenopol", Iaşi

Tematică:

Editarea document elor medievale ş i premoderne (sec . XIV-mijlocul secolului al
XIX-lea) : reguli ş ti i nţ i fi ce, ed i ţi i vechi ş i noi , fonduri ş i colecţi i de arhivă

Isto rio grafia veche românească (Mo ldova, Ţara Românească ş i Trans ilvania) 
secolul al XVII-lea - începutul seco lului al XIX-lea
Moldova şi Ţara Românească În coutex tual relaţiilor politice internaţionale (sec.
XVII-XVIII)

Bibliografie':
Andreescu, Ştefan, Istoria românilor: cronic ari, misionari, ctitori (sec. )( V-),.-vll), ed i ţ ia

a II-a revăzută şi adă ugi t ă , Cluj -Napoca, Editura .Limes" , 2007.
Balş , 0., Bisericile şi m ăn ăstirile moldo veneşti din veacurile al Xi/Il-lea ş i al XVIII-lea,
Bucureşti , 1933.
Bădărău, Gabriel , Într e pajuri şi sem ilună. Rap orturi politice româna-habsburgice
(1683-1853), Cluj -Napoca , 1996, .
Bodogae, Teodor , Aj utoarele româneşti de la Măn ăstirile din Sfântul Munte Athos,
Sibiu, 1940.
Boicu , Leonid, Principatele române În rapo rturile po litice internaţionale (secolul al
Xi/lll-lea) , Iaşi , Editura Junimea, 1986
Cartojan, N ., Istoria literaturii române vechi, Bucureş ti, Editura Fundaţi ei Cultura le
Rom âne , 1996.
Ciobanu , Ştefan , Istoria literaturii român e vechi , ed i ţie Î ngr ij i tă , note ş i p refaţ ă de Dan
Horia Mazilu, Bucureşti , Editura Eminescu, 1989.
Ciobanu , Veniarnin, Relaţiile p oliti ce rom âno-polone Între anii 1699 şi 1848, Bucureşti ,

Editura Academiei Române, 1980.
Idcm, Ju rnal ieşean la sfârşit de veac, Iaşi , Editura Junimea, 1980.
Cronicari munteni, selecţia textelor, studiu introdu ctiv, no te, come ntarii şi glos ar de Dan
Horia Mazilu, Bucureşti, Ed itura Fundaţie i Naţionale pentru Ş tiinţă ş i Artă ş i Editura
Un ivers Encicloped ic, 2004 .
Dicţ ionarul literatu rii române de la origi ni până la 1900, Bucureşti , Edi tura Acad emi ei
Române, 1979.
Georgescu , Valentin, Bizantul şi inst it uţ i ile româneşti până ICI mijlocul secolului al
XVllI-lea, Bucureşti, 1980.
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Ghitulescu , Constanţa, În şalvari şi cu işli c. B iserică, sexual itat e, căsătorie şi divorţ În
Ţara Românească a secolului al XVIJJ-lea, ed i ţ i a a II-a rev ăzută şi ad ăugit ă , Bucureşti ,

Editura Humanitas, 20 1I.
Instituţii f eudale din Ţările Române. Dicţionar, coordonatori Ovid Sachelarie ş i Nicolae
Stoicescu , Bucureşti, 1988 .
Iorga, N. , Bizanţ după Bizanţ, Bucureşti , Editura Enciclopedica Română, 1972.
Idem, Despre cronici şi cro nicari, ediţie îngrijită de Damaschin Mioc, Bucureşti,

Editura Ştiinţifică ş i Enciclopedică, 1988.
Idem, Istoria Bisericii româneşti ş i a vieţii religi oase a românilor, vol . 1- II, Bucureşti ,

1929-1930.
Idem, Istoria literaturii române În secolul al XVJJI-lea (1688-1821) , vol . I-II , Bucureşt i ,

1901 .
Lemny, Ştefan, Sensibilitate şi istorie În secolul X VIJJ românesc, Bucureşti , 1990.
Mazilu , Dan Horia, Recitind lit eratura rom ân ă veche. Compendiu, Bucureşti, Editura
"Ager", 2004 .
Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ort odoxe Române, voI. I-III , Iaşi , Editura "Trinitas",
2006.
Pippidi, Andrei , Tradiţia politică bizantină În Ţările Române în se colele XJl1-XVIlI ,
ediţie rev ă zută şi ad ăugit ă, Bucureşti , Editura "Corint", 200 1.
Platon, Al exandru-Florin, Geneza burghez iei în Principatele Române (a doua jum ătate

a se colului al XVIlI-lea - prima jumătate a secolului al X D(-lea) . Preliminariile un ei
istorii, Iaşi, 1997 .
Stoi ccscu , Nicolae, Sfatui domn esc şi marii dregători din ram Rom ânească şi Moldova
(se c. XIV-XVII) , Bucureşti, 1968.
Ur su , N . A., Contribuţii la istoria literaturii rom âne. Studii ş i note f ilologice , I aşi .

Editura " Cron ica" , 1997.

Proba practică

Paleografie rornâno-chirilică

Bibliografie:
Edroiu, Nicolae, Paleografia rom âno-chirilic ă (se c. XVI-XIX), Cluj -Napoca, Editura
"Accent" , 2001.
Vârtosu , Emil, Paleograjia rom âno-chirilic ă , Bucureşti , Editura Ştiinţifică, 1968.
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