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Aprobat, 
Preşedinte 

Profuniv.dr ing Mihail VOICU, rn.c 

ANUNŢ 

Afişat la sediul institutului 

Academia Română Filiala laş: cu sediul In Bld. Carol 1, nr 8, laşi scoate la concurs un post de 
executie, cercetător ştiinţific, gradul II, In domeniul Istorie, departamentul Istorie modernă, cu normă lntreagă 

pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Istorie "A D Xenopol. 
Conditii specifice: 
a) de studii 

- Studu- superioare, cu titlul ştuntific de doctor 
- Experientă în specialitate - să aibă activitate de cercetare In specialitate sau In 

lnvătământul superior de cel putin 8 ani 
- Experientă în muncă - pentru candidatii care provin din afara învătământului superior sau 
a cercetării, o vechime de 12 ani In profilul postului şi trtul ştuntific de doctor. 

b)	 alte cerinte specifice 

Concursul se va desfăşura în data de 18 noiembrie 2015 la ora 10, la sediul Institutului de 
Istorie "A. D. Xenopol" laşi, şi va consta In analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea 
Indeplinirii conditiilor, aprecierea prin puncta] pe baza unei grille adaptate specificului postului şi a 
performantelor profesionale 

Dosarul pentru Inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II 
va contine următoarele documente 

1.	 Cererea candidatului adresată Preşedintelui Academiei Române- Filiala laşi, prin care 
solicită Inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II, 
avizată Juridic şi aprobată de conducerea Filialei; 

2	 Fişa de evaluare, din partea candidatului, In care acesta prezintă Indeplinirea standardelor 
minimale şi obligatorii pentru conferi rea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
aprobate prin ordin MECTS; 

3	 Asumarea răspunderii, SCrisă de mână de către candidat, In care afirmă că datele din 
dosar se referă la propriile acuvităti şi realizări, în caz contrar candidatul suportând 
consecintele daclaratiilor în fals, In conformitate cu legislatia în vigoare (Model), 

4.	 Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat), structurată In raport cu cerinţele 

preliminare ŞI cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, In ordine teza/tezele de 
doctorat; cărti publicate articole/studii publicate In reviste de specialitate de CIrculatie 
mternationaiă recunoscute sau In reviste din tară recunoscute de către CNCSIS; studii 
publicate In volumele unor manifestări ştiinufice internationale recunoscute din tară şi din 
străinătate (cu ISSN sau ISBN), brevete de Inventie: proiecte de cercetare-dezvoltare
Inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări; 

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

6	 Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licentă ori 
echivalentă, diploma de maşter, însotite de foaia matricolă; 

7.	 Adeverinţă de vechime În muncă, eliberată de institutia unde candidatul este titular, în 
care se evidentiază traiectoria profesională - perioadele şi functiile profesionale ale 
candidatulu, In învătământul superior/cercetare ştllntifică/aite activităti, precum şi 

documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităti de lnvătământ 

superior sau activităti de cercetare In tară ori In străinătate, (în original; adeverintele din 
străinătate trebuie traduse şi legalizate); 

8.	 Copii legaliza te de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de 
recunoaştere( dacă este cazul), diploma/diplomele de studii universitare şi foaia matricolă, 

diploma de bacalaureat, certificatul de naştere; certificatul de căsătonetdacă este cazul); 
cartea de Identitate, cartea de mu ncă: copie- extras de pe Registrul general de evidentă a 
salariatilor; / ""'::\1,=",0: . 
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