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ANUNŢ 

Af i şat la sediul institutului 

Academia Română Filiala l a ş i cu sediu l În Bld. Carol 1, nr. 8, laşi scoate la concurs un post de 
execuţie, cercetător ştiinţific, gradul II, În domeniul Istorie, departamentul Istoria culturii , cu normă Întreagă 

pe dura tă ned eterm i n a tă, În cadrul Institutului de Istorie "A. O Xenopol" . 
Cond iţii specifice : 
a)	 de studii: 

- Studii-superio are, cu titlul ştiinţif ic de doctor 
- Exper i e n ţă În specialitate - să a ibă activitate de cercetare În specialitate sau În 

în văţămămul superior de cel puţ in 8 ani. 
- Expe r ie n ţă În muncă - pentru candidatii care provin din afara î nv ă t ă rnă nt u l u i superior sau 

a ce r cetării, o vechime de 12 ani În profilul postului ş i titlu ştii nţific de doctor. 
b)	 alte cerinţe specifice: 

- Teza de doctorat p ub l icată ; 

- Publicaţii şi organizăr i de manifestări şti inţifice 1participări la ace laşi tip de manifes tă ri În 
ţa ră şi În stră i nă tate ; 

- PunctaJ de evaluare conform: Ordinului ministrului educatiei , cerc etării , tineretulu i si 
sportului nr. 6560/20 12.20 12 privind aprobarea standardelor rninirnale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din invaţ ărnăntul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare , publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei nr 890 si 890 bis/2712.2012, cu modificarile si completarile ulterioare - Ordinul 
4204/15.07.20 13; Legii nr 31912003 privind Statutul personalulu i de cercetare dezvoltare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei nr 530/23.07.2003; Procedurii ope raţiona le PO-ARFLBRUS 01 - Organizarea si 
des fă ş u rarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare. 

Conc ursul se va desfăş ura În data de 8 iunie 2016, ora 11, la sediu l Institutului de Istorie " A. D. 
Xenopol " laşi , ş i va consta În ana liza dosa rului de Înscrie re la concurs , verif icarea Îndeplinirii condiţiilor, 

aprecierea prin punctaj pe baza unei gri/le adaptate specificului postului şi a perfo rmanţe lo r profesionale. 
Dosarul pentru Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător şt ii nţific gradul II 

va conţine urm ătoa rele documente: 
1.	 Cererea candidatului adresa tă Preşed i ntelui Academ iei Române-Filiala laş i , prin care 

soli cită Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercet ător ştiinţific gradul II, 
avi z ată juri dic ş i ap robată de conducerea Filialei; 

2.	 Fişa de evaluare, din partea candidatului, În care acesta prezintă Îndeplinirea standardelor 
rninimale şi obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
aprobate prin ordin MECTS; 

3	 Asumarea răspunderii, sc r i s ă de mâ n ă de că tre candida t, În care afirm ă că datele din 
dosar se re fe ră la propri ile acti vităţi şi rea lizări , În caz contrar candidatul suportând 
consecinţele daclaraţiilor În fals, În conformitate cu l egi sl aţi a În vigoare (Model); 

4.	 Lista de lucrări a candi datului, (s emnată de candid at), structurată În raport cu cerinţel e 

preliminare şi cu crite riile de evaluare , şi anume, du p ă caz, În ord ine tezalteze le de 
doctora t; cărţi publicate; artico le/studii publicate În reviste de spec ialitate de Circu laţi e 

internaţională recunoscute sau În reviste din ţară recunoscute de către CNCS IS; studii 
publicate În volumele unor man ife s tă r i ş ti i n ţ i fice in te rn aţiona l e recunoscute din ţa ră şi din 
stră inătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţi e ; proiecte de cercetare-dezvol tare
inovare pe bază de contracUgrant; alte lucrăr i ; 

5.	 Curriculum vitae, datat şi semnat pe fiecare pagină ; 

6.	 Copii lega /izate de pe diploma de bacalaureat sau echiva l e n tă , diploma de licen ţ ă ori 
echivalentă , diploma de maşter , Însoţite de foaia matricolă; 

7 Adeverinţă de vechime În muncă, e libera tă de ins tit uţia unde candi datul este titular, În 
care se evidenţ iază traiectoria profes i o na lă - perioadele şi funcţiil e profesionale ale 
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candidatului În Inv ă ţ ă rn ă ntu l superior/cercetare ş tii n ţ i f i că/a l te activităţ i, precum şi 

docu mentel e care să ateste, da că este cazu l, desfă şurarea de activit ăţi de înv ăţămâ nt 

superior sau a ctivităţi de cercetare în ţară ori în stră inătate ; (în original; a dever inţel e din 
st ră i n ătate trebuie traduse ş i legalizate); 

8.	 Copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestate le de 
recunoaştere (d a că este cazul); diploma/diplomele de studii universitare ş i foaia ma trico l ă; 

diploma de bacalaureat; certificatul de naşte re ; certificatu l de căsătorie(da că este cazul) ; 
cartea de identitate; cartea de muncă ; copie- extras de pe Registrul genera l de evidenţă a 
salariaţilor; 

Adeverinţă medica lă care să ateste starea de săn ătate , În original. 
Dosarele de conc urs se primesc la Secretariatul Institutului pân ă la data de 6 iunie 2016, ora 

12, când expiră termenul l im ită de înscriere 

r 

Vizat, 

Birou Resurse Umane, Salarizare 
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