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Anexa 2

ANUNŢ

Academia Română Filiala l a ş i cu sediul În Bld. Carol 1, nr. 8, laşi scoate la conc rs postul de asistent
cercetare ştiinţifică În domeniul Istorie specializarea Istorie Contemporană, cu norma Întreagă, pe durată
nedeterminată, În cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", departamentul/storie Contemporană
Conditii specifice:
- de studii :
- superioare, să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă a unei instituţii de Învăţământ super ior,
masterat În domeniul Istoriei.
Alte cerinţe specifice:
Ab ilităţi pentru cercetare pe domeniul Istoriei Contemporane (1918-1945) .
Scrisoare de recomandare din partea a doi specialişt i În domeniul postului scos la concurs .
Atestat limbă străină .
Concursul se va desfăşura in data de 5 februarie 2018 , ora 9, la sediul Institutului de Istone "A . D Xenopol"
ş i va consta În analiza dosarului de inscriere la concurs, verificarea Îndeplinirii condiţiilor, o probă scrisă din
tematica şi bibliografia propusă de membrii comisie de concurs; probă practică, specifică postului (analiză
de document cu relevanţă specială pentru domeniul În care postul este scos la concurs); interviu (care să
implice ş i analiza CV-ului candidaţilor).
Dosarul pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific va conţine
următoarele documente:
- Cererea candidatului 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 inscriere, 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 şi realizări, În caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor În fals, in
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 in reviste de specialitate, studii , brevete,
proiecte de cercetare , alte lucrări . Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5
l u c ră r i reprezentative .
- Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare pagină şi datat) ;
- Adeverinţă de vechime În muncă , eliberată de i n s t i t u ţi a unde candidatul este titular , În care se
evidenţiază traiectoria profesională - perioadele ş i funcţiile profesionale ale cand idatului în t n v ă ţ ă rn ă n t u l
superior/cercetare ştiinţifică/alte activ ităţi, precum documentele care să atese , dacă este cazul, desfăşurarea
de activităţi de învăţământ superior sau de cercetare in ţară ori străinătate ;
- Copii legalizate de pe actele de studii: diploma / diplomele de doctor şi
atestatul/atestatele
de
recunoaştere (dacă este cazul) ; diploma /diplomele de studii univers itare şi foaia matricolă ; diploma de
bacalaureat; certificatul de naştere ; certificatul de căsător ie ( d a c ă este cazul); cartea de ident itate ; cartea de
muncă ; copie- extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor ;
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, il] original.
Dosarele de concurs se primesc la Secretariatul .!.n s t i t.lI tu l.L! ~ · 't ermen de 30 de zile de la data publicării
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Anexa 4

Tematică şi bibliografie
pentru concursul de asistent cercetare ştiinţifică la departamentul de
Istorie Contemporană, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi

Tematică
1. Economia României interbelice. Direcții și tendințe.
2. România în anii crizei 1929-1933.
3. Modernizare și urbanizare în România interbelică.
4. România și a doua conflagrație mondială. Participare și consecințe.
5. Regimuri constituționale și politice în România perioadei 1918-1947.
6. Ideologii, doctrine, partide politice, programe de guvernare în România perioadei 1918-1945.
7. Politica externă a României interbelice. Direcții, tratate, alianțe.
8. Minoritari și minorități în România interbelică.
9. Unificarea legislativă.
10. România în perioada 1944-1945. Începuturile comunismului în România.
Bibliografie selectivă
1. Academia Română, Istoria Românilor, vol. VIII, Editura Enciclopedică 2003, vol. IX (partea până la
1948), 2008.
2. Agrigoroaiei Ion, România interbelică, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2015.
3. Banciu, Angela, Istoria vieţii constituţionale din România (1866-1991), Bucureşti, Editura Șansa, 1996.
4. Buruiană, Ovidiu, Liberalii. Structuri şi sociabilităţi politice liberale în România interbelică, Iaşi,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013.
5. Buzatu, Gh., România şi Marile Puteri (1919-1947), Bucureşti, 2005.
6. Ciupercă, Ion, Opoziţie şi putere în România anilor 1922- 1928, Iaşi, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1994.
7. Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, Raport final, preşedintele comisiei:
Elie Wiesel, editori: Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
8. Deletant, Dennis, Aliatul uitat al lui Hitler: Ion Antonescu şi regimul său 1940-1944, București, Editura
Humanitas, 2008.
9. Giurescu, Dinu (coord.), Istoria românilor. România în anii 1940-1947, București, Editura Enciclopedică, 2008.
10. Giurescu, Dinu C., România în cel de-al doilea război mondial (1939-1945), Bucureşti, Editura All,
1999.
11. Heinen, Armin, Legiunea „Arhanghelul Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică. O
contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999.
12. Hillgruber, Andreas, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu: relaţiile germano-române
(1938-1944), Bucureşti, 1994.
13. Hitchins, Keith, România, 1866-1947, Humanitas, Bucureşti, 1996.
14. Ioanid, Radu, Holocaustul în România. Distrugerea evreilor şi romilor sub regimul Antonescu,
1940-1944, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Hasefer, 2006.
15. Kiriţescu, Constantin, România în al doilea război mondial, 1995.
16. Maner, Hans-Christian, Parlamentarismul în România (1930-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2004.

17. Murgescu, Bogdan, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Iaşi,
Editura Polirom, 2010.
18. Müller, Florin (coord.), Elite parlamentare şi dinamică electorală în România 1919-1937, Bucureşti,
Editura Universităţii, 2009.
19. Nolte, Ernst, Războiul civil european. Național socialism și bolșevism, 1917-1945, București, Editura
Corint, 2005.
20. Păun, Nicolae, Stat şi economie, România în perioada dintre cele două războaie mondiale 1919-1939,
Cluj-Napoca, Editura Interferenţe, 1992.
21. Pușcaș, Vasile, Vesa, Vasile, Dezvoltare și modernizare în Romania interbelică 1919-1939, București,
1988.
22. Radu Sorin, Electoratul din România în anii democraţiei parlamentare (1919-1937), Iaşi, 2004.
23. Retegan, Mihai, În balanţa forţelor. Alianţe militare româneşti interbelice, Bucureşti, Editura Semne,
1997.
24. Saizu, Ioan, Modernizarea României contemporane (perioada interbelică), Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1991.
25. Saizu, Ioan, Tacu, Al., Europa economică interbelică, Iaşi, Institutul European, 1997.
26. Scurtu Ioan, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. II, Ferdinand I, Bucureşti,
2001.
27. Scurtu Ioan, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. III, Carol II, Bucureşti,
2001.
28. Solonari, Vladimir, Purificarea naţiunii. Dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în România
lui Ion Antonescu, 1940-1944, Iași, Editura Polirom, 2015.
29. Șerban, Stelu, Elite, partide și spectru politic în România interbelică, București, Editura Paideia,
2006.
30. Tănăsescu, Florian, Parlamentul şi viaţa parlamentară din România (1930-1940), Bucureşti, Lumina
Lex, 2000.

Director,
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti

Şef departament
Dr. Cătălin Turliuc, CS I
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