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ANUNT

Institutul de Cercetiri Socio-Umane din Sibiu, cu sediul in Bd. Victoriei, nr.40, organizeazd
concurs pentru ocuparea, pe perioadd nedeterminat[, a postului de cercetitor qtiinfific I, cu jumdtate
de normd, in domeniul istorie, specialitatea: istoria minoritSlilor. Concursul se va desftqura conform
Legii nr. 319 din 08.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicati in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 530 din23.07.2003, a H.G.45712011, dar Ei conform
Statutului Academiei Romdne qi al Ordinului 6129120.12.2016. Dosarele de concurs se depun la
secretariatul Institutului p0nd in data de 19. 1 1.2018, ora 1600. Informalii suplimentare se pot obline
la secretariatului Institutului de Cercetlri Socio-Umane din Sibiu, la te|.0269 212604, de luni p6ni
vineri, intre orele 800-1600, sau pe site-ul Institutului www.icsusib.ro.

Condilii generale de participare:
a) are cetilenia romdnf, sau cetdlenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparlindnd Spatiului Economic qi domiciliulin Romdnia;
b) cunoaEte limba rom6nf,, scris gi vorbit;
c) are capacitate deplind de exerciliu;
d) are o stare de sinitate corespunz6toare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverinfei medicale de medicul de familie sau de unit[lile sanitare abilitate;
e) indepline$te conditiile de studii Ei, dup6 caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;

fl nu a fost condamnat definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autorit[lii, de serviciu sau in legltur6 cu serviciul, care impiedici inftptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvdrgite cu intenfie, care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condilii specijice pentru participare la concursi
Candidalii care participi la concursul pentru ocuparea postului de CS I trebuie sd indeplineascd
cumulativ urmdtoarele condilii :

a) studii superioare in specialitatea postului;
b) de[inerea titlului qtiinlific de doctor;
c) indeplinirea standardelor na{ionale minime conform Legii 31918.07.2003 gi a Metodologiei

de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare in Institutul de Cercetdri Socio-Umane Sibiu.
(art. 121, art.20, pct.4);

d) condiliile minime de experienli profesionali pentru cercet6tor gtiinlific I sunt: s[ aibi
activitate de cereetare-dezvoltare in specialitate sau ?n inv6!5m6ntul superior de cel pu{in 9 ani qi titlul
qtiinlific de doctor; pentru candida(ii care provin din afara invi[imdntului superior sau a cercetirii
qtiinfifice, o vechime de 15 ani in profilul postului.

Etapele Si calendarul concursului:

Ftapa I - depunerea qi seleclia dosarelor:
In perioada 21.10.2019 - 19.11.2019: depunerea dosarelor. Dosarele de concurs se depun la

secretariatul Institutului de Cercetdri Socio-Umane Sibiu (B-dul Victoriei 40, tel. 0269 212604).



in 25.1 1.2019: se comunici fiecirui candidat inscris aviztl de validare a dosarului. indeplinirea de

cf,tre fiecare candidat a condi{iilor prevlzute de lege gi validarea dosarului vor fi certificate prin aviz

in vederea participdrii de cdtre candidat la urmitoarea etapd a concursului.
Pdnd in data de 27.11.2019, ora 1600, candidafii nemullumili de seleclia dosarelor pot depune

contestafie impotriva nerespectdrii procedurilor legale de concurs'
in29.ll.2}l9 se afiEeazi rezultatele contestaliilor la sediul Institutului gi pe pagina de intemet a
Institutului (www&Sgsib. ro)
Etapa a II-a - prelegere publicfl
in perioada 04.12.2019 - 10.12.2019 (datagi ora exacte vor fi anunlate din timp), la sediul Institutului,

,oi area loc prelegerile publice in care candidafii vor prezenta cele mai semnificative realizdri
profesionale anterioare gi planul de dezvoltare a carierei de cercetare $iin!ific6.
bupA ce toate prelegerile au fost sus{inute,inziuaurmltoare, pdni la ora 1600 se afiEeaz[ rezultatele

la sediul Institutului qi pe pagina de internet (wwwiqSUgDJO.
in urmdtoarele doud zile, dup[ afigarea rezultatelor in urma prelegerilor susfinute, candidafii

nemullumili pot depune contestalie,
DupS aceste doul zile, pdn[ la ora 1600, se afiqeazd rezultatele contestaliilor la sediul Institutului $i

pe pagina de internet a Institutului (www.tcsusiU.tO.
in ziua urmdtoare afiq[rii Ei solufionirii contestafiilor, se afiEeazd rezultatele finale ale concursului
la sediul institutului gi pe pagina de intemet a Institutului (www.icsusib.ro).

Toate probele se vor desfdEura la sediul ICSU Sibiu, conform datelor Ei orelor specificate. Rezultatul

fiecdrei etape va fi afigat la sediul ICSU Sibiu gi pe site-ul Instituliei (www.icsusib.ro). Accesul in
sala de concurs se va face pebaza actului de identitate.

FiEa postului de cercetStor qtiinfific I este afiEatd la sediul ICSU Sibiu (Bulevardul Victoriei, nr. 40)

si pe site-ul ICSU Sibiu (wwwiegu$b.e)

Procedura de evaluare a candidafilor:
Performan[a fiecirui candidat este apreciatd de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10 pentru

proba de concurs. Rezultatul final al evaluirii fiecirui candidat se va face prin media aritmeticd a

notelor tuturor membrilor din comisie. Va fi desemnat c6Etigitor, candidatul cu nota cea mai mare

dintre cei care au oblinut cel pufin media 8 Ei nicio notd sub 7..

Dosarul pentru tnscriereu la concurs in vederea ocupdrii postului de cetcetdtor Stiinffic I' va

conline urmdto arele documente :
a) cererea-tip de inscriere la ooncurs (conform Anexei I Metodologia de concurs pentru

orupoiro posturilir de cercetare tn Institutul de Cercetdri Socio-tJmane Sibiu), semnatd de candidat,

inso6ta dl o declara{ie pe proprie r[spundere, scris6 de m6n6, privind veridicitatea informa(ilor

prezentate in dosar;
b) curriculum vitae al candidatului in format tipdrit gi electronic (acesta trebuie sE cuprindi

informalii despre studiile efectuate gi diplomele oblinute, informalii despre experien{a profesionala qi

locurile de munc[ relevante, informa]ii despre proiectele de cercetare-dezvoltare sau granfuri pe care

le-a condus ca director de proiect sau la caie aparticipat ca membru in echipa de cercetare,in cazul

in care existi astfel de proiecte sau granturi, informafii despre premii sau alte elemente de

recunoagtere a calit5lilor qtiinlifice rezultate);
c) fiqa de verihcare a indeplinirii standardelor pentru postul de CS I conform Anexei 3 din

Uetoaolo[ia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare in Institutul de Cercetdri Socio-

(Jmane Sibiu.fiqade verificare este completatd, datatd qi semnatd de cdtre candidat;

d) lista de lucrSri ale candidatului in format tip6rit qi in format electronic;

ej copia legalizatda diplomei de doctor gi, in cazul in care diploma de doctor originald nu este

recunoscutl in Romflnia, atestatul de recunoaqtere sau echivalare a acesteia;



f) rezumatul in limba romdnf, gi intr-o limbd de circulatie intemationald al tezei de doctorat,
redactat pe maximum o paginl pentru fiecare limbd;

g) copii legalizate ale altor diplome care atestl studiile candidatului: diploma de bacalaureat
sau atestat de recunoagtere, diplom[ de licenfI sau atestat de recunoaqtere, diplomi de master sau
atestat de recunoagtere; foile matricole, suplimentele de diploml sau situaliile gcolare eliberate pentru
fiecare ciclu de studii, in fotocopie;

h) copia cd(ii de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte de identitate, a
paqaportului sau a unui alt document de identitate echivalent ci(ii de identitate ori pagaportului;

i) in cazul in care candidatul gi-a schimbat numele, copii conforune cu originalul dupl
documente care atestd schimbarea numelui - certificat de nagtere, certificat de cisitorie sau dovada
schimb[rii numelui;

j) cartea de munci, copie-extras din Registrul general de evidenld a salariafilor, pentru a dovedi
vechimea, dacl este cazul;

k) adeverinlI de vechime in muncd, eliberatd de institulia unde candidatul este titular, in care
se evidenfiazd, traiectoria profesionald * perioadele gi funcliile profesionale ale candidatului tn
inv6!6m6ntul superior/cercetare qtiintificS, precum gi documentele, dacf, este cazul, care si ateste
desfbgurarea de activitili in invij[mdntul superior sau activitifi de cercetare in tard ori in strlindtate
(in original, adeverin[ele din strdin[tate trebuie traduse gi legalizate);

l) maximum 10 publica{ii sau alte lucr6ri ale candidatului, in format electronic, selec{ionate de
acesta qi considerate a fi cele mai relevante pentru realizdrile profesionale proprii;

m) cel pulin trei scrisori de recomandare din partea unor personalutdfi din domeniul respectiv,
din strdinitate, privitoare la calitSlile profesionale ale candidafilor. Candidafii vor indica numele Ei
adresele de contact ale acestor specialiqti. Scrisorile de recomandare se depun de citre candidat
impreuni cu dosarul de concurs;

n) adeverinld medicald care si ateste starea de sEndtate, in original, eliberatd de cf,tre medicul
de familie al candidatului sau de citre unitalile sanitare abilitate;

o) o propunere de dezvoltare a carierei atdt din punct de vedere didactic, dacf, este cazul, c6t qi
din punct de vedere al activitdlilor de cercetare Etiinlificd a candidatului, propunerea se redacteazi de
cdtre candidat, cuprinde maximum l0 pagini Ei este unul din principalele criterii de departajare a
candidalilor;

p) la dosarul de concurs se atageazl qi un CD/DVD sau alt suport electronic cu intregul confinut
al acestuia scanat, in vederea trimiterii citre Comisia de concurs (documentele create de candidat vor
fi in format ,,pdf', iar cele preexistente, precum actele de identitate, actele de studii, vor fi scanate);

q) opisul actelor din dosar.

Descrierca sarcinilor ce revin postului: post de executie qi cercetare conform fiqei postului (vezi
anexa).

Descrierea procedurii de concurs.' procedura de concurs se va desfdqura conform Metodologiei de
concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare in Institutul de Cercetdri Socio-Umane Sibiu, aflat[
pe site-ul Institutului: www.icsusib.ro.
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