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ANUNŢ

Afişat

la sediul institutului

Academia Română Filiala laşi cu sediul În Bld Carol 1, nr. 8, laşi scoate la concurs un post de
gradul II, În domeniul Istorie, departamentul de Istorie modernă, cu normă
Întreagă pe durată nedeterminată , În cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol".
Condiţii specifice:
a) de studii:
- Studii-superioare, cu titlul ştiinţific de doctor
- Experienţă În specialitate - să aibă activitate de cercetare În specialitate sau În
tnvătărnăntul superior de cel puţin 8 ani şi titlul
.
- Experienţă În muncă - pentru candidatii care provin din afara înv ăt ărn ăntului superior sau
a cercetării , o vechime de 12 ani În profilul postului şi titlu ş tiinţ ific de doctor.
b) alte cerinţe specifice:
- Teza de doctorat publicată;
- Memorialistică , documentaristică , istoriografie.
- Punctaj de evaluare conform : Ordinului ministrului educatiei , cercetării , tineretului si
sportului nr. 6560/20 .12.2012 privind aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din invaţământul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 890 si 890 bis/27.12 .2012 , cu modificarile si completarile ulterioare - Ordinul
4204/15.07.2013; Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 530/23 .07.2003 ; Procedurii operaţionale PO-ARFI.BRUS.01 - Organizarea si
desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare .
Concursul se va desfăşura În data 15 martie 2017, ora 11 , la sediul Institutului de Istorie "A. D.
Xenopol" laşi , şi va consta În anal iza dosarului de înscriere la concurs , verificarea Îndeplin iri i 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
minimale şi obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
aprobate prin ordin MECTS ;
3 Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, În care afirmă că datele din
dosar se referă la propriile activităţi şi realizări , în caz contrar candidatul suportând
consecinţele daclaraţtilcr În fals, în conformitate cu leg islaţia în vigoare (Model).
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 circulaţie
internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii
publicate În volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din
străinătate (cu ISSN sau ISBN) ; brevete de invenţie ; proiecte de cercetare-dezvoltare
inovare pe bază de contractlgrant: alte lucrări ;
5. Curriculum vitae, datat şi semnat pe fiecare pagină ;
6. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă , diploma de li c e n ţ ă ori
echivalentă, diploma de rnaster , însoţite de foaia matricolă;
7. Adeverinţă de vechime În muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, În
care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale
candidatului
În
învăţământul
superior/cercetare
ştiinţifică/alte
activităţi,
precum
şi
e xecuţ ie , cercetător ştiinţific,

8.

candidatului În în văţărnăntul
superior/cercetare ştiinţifică/alte
activităţi ,
precum şi
documentele care s ă ateste, dacă este cazul, de sfă şurarea de activităţi de învăţământ
superior sau acti vităţi de cercetare în ţară ori în străinătate; (în original ; adev er inţele din
străinătate trebuie traduse ş i legalizate);
Copii legalizate de pe: diploma /diplomele de doctor ş i atestatul/atestatele de
recun oa ştere (da că este cazul); diploma/diplomele de studii universitare şi foaia matri colă ;
dipl oma de bacalaureat; certificatul de naşter e ; certificatul de c ă s ă to r ie ( d a c ă este cazul) ;
cartea de identitate; cartea de muncă ; copie- extras de pe Registrul general de evidenţă a
s a l a r i a ţ i lo r;

9.
ora 12, când

Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate , în original
Dosarele de concurs se primesc la Secretariatul Institutului p ână la data de
ex p i r ă

termenul

limită

tO martie

2017 ,

de înscriere.
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