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Nr. 455 / 19.12.2016 

 

ANUNŢ 

 

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu – cu sediul în Bulevardul Victoriei, nr. 40, tel. 

0269/212604 – organizează, în data de 25 ianuarie 2017, ora 10
00

, concurs pentru ocuparea unui 

post de asistent cercetare ştiinţifică, jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul 

Istorie, specializarea cartografie. Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319 din 8.07.2003 

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, a Legii nr. 530 din 23.07.2003 şi a Ordinului nr. 6560 din 20.12.2012 privind aprobarea 

standardelor minime şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi 

a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 890 din 27.12.2012 cu modificările şi completările ulterioare – Ordin nr. 4204 din 15.07.2013. 

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Institutului în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

anunţului, 19.12.2016 (data limită de depunere a dosarelor: 17.01.2017). Informaţii suplimentare se 

pot obţine la secretariatul Institutului, tel. 0269/212604 sau accesând www.icsusib.ro 

 

Condiţii generale de participare la concurs: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are capacitate deplină de exercițiu; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată prin 

adeverinţă medicală de medicul de familie sau de alte unități sanitare abilitate; 

e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnat 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 l-ar face 

incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice pentru participare la concurs: 

Candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea postului de asistent cercetare 

ştiinţifică (ACS) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă studii superioare absolvite, cu diploma de licenţă în specializarea Cartografie; 

b) să aibă studii de master; 

c) să fie înscriși la doctorat în domeniul istorie, cu o temă apropiată profilului postului; 

d) să aibă cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi tehnici de cartografiere digitală; 

e) să cunoască la nivel avansat cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională; 

f) să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate; 

g) să îndeplinească standardele naţionale minime conform Legii 319/8.07.2003. 

 

Etapele şi calendarul concursului: 

Etapa I – depunerea şi selecţia dosarelor: 

În perioada 19.12.2016 – 17.01.2017: depunerea dosarelor. Dosarele de concurs se depun la 

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

http://www.icsusib.ro/


2 

 

în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului, 19.12.2016, data limită de depunere a 

dosarelor: 17.01.2017, ora 15
00

. 

În 18.01.2017, până la ora 16
00

, fiecare candidat înscris va fi înștiințat în legătură cu 

validarea dosarului. Evaluarea se va face prin calificativele ADMIS/RESPINS. 

Până în data de 20.01.2017, ora 16
00

, candidaţii nemulţumiţi de selecţia dosarelor pot depune 

contestaţie împotriva nerespectării procedurilor legale de concurs. 

În 23.01.2017 se afişează rezultatele contestaţiilor la sediul Institutului şi pe pagina de 

internet a Institutului (www.icsusib.ro). 

Etapa a II-a – proba scrisă (din domeniile istorie şi cartografie): 

Se va examina nivelul cunoștințelor de specialitate conform bibliografiei anexate. Data 

probei: 25.01.2017, ora 10
00

 (timp de lucru: 2 ore). 

Rezultatele vor fi afișate în data de 27.01.2017, până la ora 16
00

. 

Termen limită depunere contestaţii: 30.01.2017, ora 16
00

. 

Termen soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 31.01.2017, ora 16
00

. 

Etapa a III-a – interviul: 

Se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Data probei: 01.02.2017, ora 

10
00

. 

Afişarea rezultatelor interviului: 02.02.2017, ora 12
00

. 

Termen limită depunere contestaţii: 06.02.2017 ora 12
00

. 

Termen soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 07.02.2017, ora 12
00

. 

Comunicarea rezultatelor finale se va face în data de 07.02.2017, până la ora 16
00

. 

 

Toate probele se vor desfășura la sediul ICSU Sibiu, conform datelor și orelor specificate, 

desfășurarea și rezultatul fiecărei etape fiind afișate atât la sediul ICSU Sibiu, cât și pe site-ul 

instituției (www.icsusib.ro). Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de 

identitate. 

 

Bibliografia și fişa postului sunt puse la dispoziţia candidaţilor pe site-ul ICSU Sibiu 

(www.icsusib.ro) sau la sediul institutului din Bulevardul Victoriei, nr. 40, Sibiu.  

 

Procedura de evaluare a candidaţilor: 

Performanţa fiecărui candidat este apreciată cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă de 

concurs. Nota finală pentru a fi admis la interviu trebuie să fie minim 7. Rezultatul final al evaluării 

fiecărui candidat se va face prin media aritmetică a tuturor probelor de concurs (proba scrisă și 

interviul). Va fi desemnat câștigător candidatul cu nota cea mai mare dintre cei care au obținut 

minim nota 7. 

 

Dosarul pentru înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de asistent cercetare ştiinţifică, 

jumătate de normă, va conţine următoarele documente: 

a) cererea-tip de înscriere la concurs (conform Anexei 1 din Metodologia de concurs – 

www.icsusib.ro), semnată de candidat, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, scrisă de 

mână, privind veridicitatea informaţilor prezentate în dosar; 

b) curriculum vitae al candidatului (acesta trebuie să cuprindă informaţii despre studiile 

efectuate şi diplomele obţinute, informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă 

relevante, informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare sau granturi la care a participat ca 

membru în echipa de cercetare – în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, informaţii 

despre premii sau alte elemente de recunoaştere a calităţilor ştiinţifice rezultate);  

g) copii legalizate după diplomele care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat 

sau atestat de recunoaştere, diplomă de licenţă sau atestat de recunoaştere, diplomă de master sau 

atestat de recunoaştere; foile matricole, suplimentele de diplomă sau situaţiile şcolare eliberate 

pentru fiecare ciclu de studii, în fotocopie; 

http://www.icsusib.ro/
http://www.icsusib.ro/
http://www.icsusib.ro/





