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c. De reprezentare:  

 reprezintă ICSU SIB pe linie de cooperare în proiecte ştiinţifice în care sunt implicaţi 

parteneri externi,  

 reprezintă ICSU SIB la toate manifestările ştiinţifice la care participă şi prin toate 

materialele ştiinţifice realizate şi publicate sub egida acestei instituţii, 

 reprezintă ICSU SIB în mass-media (cu acordul conducerii Institutului). 

8. Cunoştinţe / competenţe: 

 Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor de lucru specifice domeniului de activitate 

(bibliografii generale, analitice şi tematice, dicţionare, lexicoane şi enciclopedii, atlase şi 

alte surse cartografice, colecţii de documente şi de periodice, surse grafice, resurse în 

format digital şi baze de date specifice domeniului de activitate, accesarea arhivelor şi 

bibliotecilor de specialitate etc.), 

 Cunoaşterea limbilor străine pentru documentare şi comunicare în plan ştiinţific (minim o 

limbă străină), 

 Cunoaşterea şi operarea mijloacelor moderne de accesare şi procesare a informaţiei 

(operare computer, utilizare internet pentru documentarea ştiinţifică şi comunicare 

profesională, utilizarea de instrumente şi programe profesionale / software complex), 

 Însuşirea unor metodologii noi de realizare a lucrărilor de cartografiere. 

9. Aptitudini / deprinderi: 

 Aptitudini: de coordonare, control, planificare şi sinteză, spirit de observaţie şi analiză, 

inteligenţă şi o memorie durabilă;  

 Abilităţi: gândire ordonată, rigurozitate, stăpânire de sine, tact şi pricepere în munca cu 

oamenii, perseverenţă în muncă, rezistenţă la eforturi intelectuale susţinute, adaptabilitate 

la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; 

capacitatea de a comunica oral şi în scris, la nivel academic, rezultatele activităţii 

ştiinţifice; capacitatea de a se exprima clar, concis şi politicos în documentele 

administrative,  

 Atitudini necesare / comportament: conduită morală şi profesională desăvârşită, 

iniţiativă, dispoziţie pentru colaborare şi lucrul în echipă, receptivitate la nou, 

disponibilitate la schimbare, exigent cu sine, spirit de observaţie, motivare pentru 

performanţă. 

10. Condiţii specifice de muncă: 

 Locul de muncă: la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, 

 Programul de lucru: 8
00

-12
00

, 

 Deplasări: la alte instituţii de cercetare sau documentare din ţară şi străinătate (institute, 

universităţi, muzee, arhive, biblioteci etc.), în scopul derulării unor programe de cercetare 

comune, pentru documentare şi pentru diseminarea rezultatelor ştiinţifice (în cazul unor 

manifestări ştiinţifice), 

 Condiţii deosebite de muncă: activitatea de cercetare se desfăşoară uneori pe teren (în 

cazul arheologilor, urbaniştilor, istoricilor de artă ş.a.) şi presupune, în anumite cazuri, 

suprasolicitare psihică şi intelectuală (suprapunerea sarcinilor, complexitatea activităţilor 






