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Nr I	 . 
(nr. inregistrare Secretariat Filială) 

Aprobat, 
Preşedinte 

Prof.univ.dring. Mihail voicu, m.c. 

ANUNŢ 

Afişat la sediul Institutului 

Academia Română Filiala laşi cu sediul În Bld. Carol 1, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de 
execuţie. cercetător ştiinţific , gradul 1, în domeniul Istorie , specializareaIstoria culturii, cu norma întreagă 

pe du rată nedete rm ina tă , în cadrul Institutuhn de Istorie "A. D. Xenopol ", departamentul Istorie a 
culturii. 

Condiţii specifice: 
a) de studii : 

- Studi i- superioare, cu titlul ştiinţific de doctor 
- experienţă în specialitate- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare În specialitate 
sau În lnvăţământul superior de cel puţin 9 ani 
- experienţă În muncă ; 

b)	 alte cerinţe specifice: 

Concursul se va desfăşura În data de 17 martie 2015 la ora 10, la sediul Institutului de Istorie 
"A. D. Xenopol" laşi , ş i va consta În analiza dosarului de Înscr iere la concurs, ve rif icarea îndep lini rii 
condrţiilor, aprecierea prin punctaj pe baza unei grille adaptate specificului postulu i şi a performanţelor 

profesionale. 
Dosarul pentru Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I va 
conţine următoarele documente: 

1.	 cererea candidatului ad resată Preşedintelui Academiei Române- Filiala laşi, prin care 
solicită Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul 1, 
avizată juridic şi 

aprobată de conducerea Filialei; 
2.	 Fişa de evaluare, din partea candidatului, În care acesta prez intă îndeplinirea standardelor 

minimale şi obl igatorii pentru conferi rea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
aprobate prin ordin MECTS; 

3	 Asumarea răspunderii, scrisă de mână de cătr e cand idat, in care afirmă că datele d in 
dosar se referă la propri ile activităţi şi realizări, in caz contrar candidatul suportând 
consecinţele da cla raţu lor in fals, în conform itate cu legls i aţ i a in vigoare (Mode/); 

4	 Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat) , structurată in raport cu cerinţele 
preliminare şi cu cr iteriile de evaluare, ŞI anume, după caz, in ordine ' teza/tezele de 
doctorat; cărţi publicate; articole/studii pub licate În reviste de specialitate de circulaţ ie 

interna tronală recunoscute sau În reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii 
publicate În vo lumele uno r rnani test ăn şt i inţif ice internaţionale recunoscute din ţară ş i din 
străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de Invenţie : proiecte de cercetare-dezvoltare
inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări ; 

5.	 Curriculum vitae, catat şi semnat pe fiecare pagi nă, 

6.	 Adeverfnţă de vechime tn muncă, eliberată de Instituţia unde candidatul este titular, în 
care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele ş i funcţiile profesiona le ale 
candidatoun În învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum şi 

documentele care să ateste , dacă este cazu l, desfăşurarea de activităţi de învăţământ 

superior sau activ ităţi de cercetare in ţară ori În străinătate , (in original : adeverin ţ e le din 
străinătate trebuie traduse Ş I leqalizate); 

7.	 Copil legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor ş i atestatul/atestatele de 
recunoaştere( dacă este cazul), diploma/diplomele de studii universitare şi foaia matricolă ; 

diploma de bacalaureat; certificatul de naşte re ; certificatul de căsătonetdacă este cazul); 
cartea de identitate; cartea de muncă ; copie: ex tras de pe Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor , -, • . .: .' . // 

8.	 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sanatate , În origina l. 
'(. \ '" Il'. "11, 
pifed pr instltut" J • rJ ' 
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Director adjunct , Birou Resurse Umane, Salarizare 
Radu Rachieru lustvan Elena 
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