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Academ ia Română Filiala laşi cu sediul În Bld. Carol 1, nr. 8, laşi scoate la concurs postul de cercetător
ştiinţific În domeniul Istorie specializarea Istorie Modernă, cu norma Întreagă, pe durată nedeterminată, În
cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", departamentul/storie Modernă.
Condiţii specifice:
I
- de studii
superioare, cu titlul ştiinţific de doctor
experienţă În specialitate: să aibă activitate de cercetare În specialitate sau În tnv ăţăm ăntul
superior de cel puţin 2 a~i sau de cel puţin 4 ani În alte activităţi.
Alte cerinţe specifice:j să aibă vechime minimă În activitatea de cercetare (cunoaşterea surselor
documentare şi a tematicii modernităţii româneşti; transcrieri din paleografie rornăno-chlrillcă) de cel puţin
3 ani.
'

Concursul se va desfăşura În data de 29 mai 2017, ora 9, la sediul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" şi va
consta În analiza dosarul,ui de Înscriere la concurs, verificarea Îndeplinirii condiţiilor , aprecierea prin punctaj
pe baza unei grile adaptate specificului postului şi a performanţelor profesionale, o probă scrisă şi o probă
practică (tr anscrierea şi interpretarea unui text de paleografie chirilică).
Dosarul pentru ÎnscrieJţea la concursul' pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific va conţine
următoa rele documente:
- Cererea candidatul i adresată conducerii Filialei din laşi a Academiei Române, prin care solicită
Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, avizată juridic şi aprobată de
preşed intele Filialei, Înregistrată În termenul legal de Înscriere, semnată de candidat şi datată;
- Asumarea răspunderii, scrisă de mână de candidat, În care se afirmă că datele din dosar se referă la
propriile activităţi ş i realizări, În caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor În fals, În
conformitate cu legislaţia :În vigoare;
- Lista de lucrări a candidatului, structurată În raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare,
după caz: teza de doctorat, cărţi publicate, articole publicate În reviste de specialitate, studii, brevete,
proiecte de cercetare, alte lucrări. Lista lucrărilor publicate, Însoţ ită de câte un exemplar din cel puţin 5
lucrări reprezentative .
'
- Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare pagină şi catat) :
- Adeverinţă de vechime În muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, În care se
evidenţiază traiectoria profesională - perioadele ş i funcţiile profesionale ale candidatului În tnv ăţ ărnăntul
superior/cercetare ştiinţifi că/alte activităţi, precum documentele care să atese, dacă este cazul, desfăşurarea
de activităţi de învăţămărit superior sau de cercetare În ţară ori străinătate ;
- Copii legalizate de p~ actele de studii: diploma / diplomele de doctor ş i atestatullatestatele de
recunoaştere (dacă est~ 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;
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de s~nătate ~În .original.
Dosarele de concurs se primesc la Secr~(~rlMlJl \h'stiţbtulu i În termen de 30 de zile de la data

publicăr i i anunţului .
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Anexa 4

Tematică şi bibliografie
pentru concursul de cercetător ştiinţific la departamentul de Istorie Modernă,
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi
Tematică:
- Modernitatea la români (sec. XIX)
Bibliografie selectivă
-

-

Istoria românilor, vol. VII, tom I. Constituirea României moderne (18211878).Coordonator Acad. Dan Berindei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003;
Istoria românilor, vol. VII, tom II. De la independenţă la Marea Unire (18781918). Coordonator Acad. Dan Berindei, Acad. Gheorghe Platon, Prof. univ. dr.
Gheorghe Cliveti, Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, ediția a II-a, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2015;
Berindei, Dan, Diplomația românească modernă. De la începuturi la
proclamarea independenței de stat (1821-!877), București, 1995;
Bocşan, Nicolae, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat, ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 1997;
Bodea, Cornelia, 1848 la români, vol. I-II, București, Ed. Enciclopedică, 1982;
Boicu, Leonid, Cristian, Vasile, Platon, Gheorghe, România în relațiile
internaționale. 1699-1939, Iași, 1980;
Bolovan, Sorina Paula, Familia în satul românesc din Transilvania în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 1999;
Bulei, Ion, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator,
Bucureşti, 1997;
Idem, Lumea românească la 1900, București, 1984;
Cliveti, Gheorghe, Europa franceză şi cauza română. 1789-1871, Iaşi, Editura
Junimea, 2012,
Idem, România și puterile garante. 1856-1878, Iași, 1988;
Idem, Cojocaru, Gheorghe (coord.), Basarabia – 1812. Problemă naţională,
implicaţii internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014.
Ceauşu, Mihai-Ştefan, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina
Habsburgică (1848-1918). Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul
central-est european, Editura Junimea, Iași, 2004;
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- Cojocariu, Mihai, Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859),
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1994
- Iacob, Gheorghe; Platon, Alexandru-Florin (coord.), Istoria Universităţii din Iaşi,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010;
- Iordache, Anastasie, Originile și constituirea Partidului Conservator din
România, București, 1999;
- Ivănescu, Dumitru; Chelcu, Marius (ed.), Istorie şi societate în spaţiul estcarpatic (secolele XIII-XX). Omagiu profesorului Alexandru Zub, Editura
Junimea, Iaşi, 2005;
- Lungu, Traian, Viața politică în România la sfârșitul secolului al XIX-lea (18891900), București, 1977;
- Maior, Liviu; Pop, Ioan-Aurel; Bolovan, Ioan (cood.), Asociaționism și
naționalism cultural în secolele XIX-XX, Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2011;
- Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 3 vol., Iaşi, 2004-2008;
- Platon, Gheorghe, Istoria modernă a României, București, 1985;
- Idem, De la constituirea națiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă,
vol. I-III, Iași, 1995, 1998, 2000;
- Ploscaru, Cristian, Originile „Partidei naţionale” din Principatele Române. Sub
semnul politicii boiereşti (1774-1828), Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2013;
- Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (secolele
XVIII-XX). Coord. Ioan Bolovan şi Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, 2003;
- Stan, Apostol, Iosa, Mircea, Liberalismul politic în România. De la origini până
la 1918, Bucureşti, 1996;
- Turliuc, Cătălin; Ceauşu, Mihai-Ştefan (coord.), Dilemele convieţuirii în procesul
modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Editura
Junimea, Iaşi, 2011;
- Vitcu, Dumitru, Diplomații Unirii, București, 1979
- Vitcu, Dumitru; Ivănescu, Dumitru; Turliuc, Cătălin, Modernizare şi construcţie
naţională în România. Rolul factorului alogen, 1832-1918, Editura Junimea, Iași,
2002;
- Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău (ed.), Regulamentul organic al Moldovei,
Editura Junimea, Iași, 2004;
- Zub, Alexandru, „Junimea”, implicații istoriografice, Iași, 1976.

Director,
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti
Şef departament,
Dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, CS I

2

