ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul de Istorie a Religiilor
Se aprobă
Director,
Acad. Dan Berindei

ANUNŢ
Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române, înfiinţat în baza
Hotărarii Guvernului nr. 32/9 ianuarie 2008, cu sediul în “Casa Academiei”, Calea 13
Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti scoate la concurs următorul post:
a) 1 post de cercetător stiinţific gr. II, în cadrul Departamentului de Istorie a
Religiilor Indiene și Iraniene.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Institutului, până vineri 6 septembrie
2013.
Condiții generale de participare la concurs :
Pot participa la concursul pentru ocuparea postului, persoanele care îndeplinesc
următoarele condiții :
a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.
b) cunosc limba română, scris și vorbit
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) au capacitatea deplină de exercițiu
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face incompatibili cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gr.II :

b) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul
superior de cel puţin 8 ani și titlul științific de doctor. Pentru candidaţii care
provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice este necesară o
vechime de 12 ani în profilul postului
c) să îndeplinească criteriile prevăzute în Ordinul 6.560/20.12.2012, ordin al
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind ocuparea
standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
(Anexa 1)
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Cerere de înscriere la concurs ;
Copie act de identitate;
Curriculum vitae;
Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență
ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă;
Copie legalizată de pe diploma de doctor, precum şi de pe alte diplome sau titluri
ştinţifice sau academice;
Documente doveditoare privind activitatea desfăşurată în cercetare;
Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentative;
Copie legalizată de pe cartea de muncă sau o copie-extras de pe Registrul general
de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul
declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscrire o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului;
Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Concursul constă în analiza dosarelor depuse de candidați și aprecierea acestora prin
punctaj, pe baza grilei prevăzute în Anexa 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 314.30.74 şi/sau 0721 877 659

