ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA
România, 400015 Cluj-Napoca, str.Republicii nr.9
Telefon / Fax: 0264-592363, 0264-596889

______________________________________________________________________________

Nr. 2054/17.07.2020
ANUNȚ
Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de
cercetător ştiinţific gradul III, normǎ întreagă, perioadǎ nedeterminatǎ, la Institutul de Arheologie și
Istoria Artei Cluj-Napoca ȋn specialitatea Istoria artei / Pictura medievală a ctitoriilor românești din
Transilvania, sec.XIV-XVI.
Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între:
17.07.2020 – 17.08.2020
Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Concursul constă în:
-analiza dosarului de înscriere şi o probă scrisă cu subiecte specifice profilului postului
Rezultatul probelor de concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; nota
probei reprezintă media aritmetică a acestora.
Pot fi recomandati candidați care au obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7.
Selecţie dosare: 01 septembrie 2020

Proba scrisă se va desfășura în data de 03.09.2020, ora 11:00
Candidații pot depune contestații cu privire la rezultatul concursului in termen de o zi lucrătoare de la
data afișării rezultatelor.
Locul de desfășurare a concursului:
Sediul Institutului de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, str.Mihail Kogălniceanu nr.12-14 (clădirea
nouă).
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului de CSIII:
- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4
ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului
superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de
doctor.
Dosarele de concurs se întocmesc conform Legii 319/2003 şi se vor depune la Secretariatul Filialei ClujNapoca a Academiei Române, str.Republicii nr.9 până la data de 17.08.2020(inclusiv), Luni şi Joi în
intervalul orar 11:00- 14:00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.
Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
-cerere înscriere la concurs adresată Președintelui Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române;
-Curriculum Vitae în format european, semnat și datat pe fiecare pagină;
-originalul și copia documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de bacalaureat sau echivalentă,
diploma de licență sau echivalentă însoțite de foaia matricolă) și a altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,
-diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, dacă este cazul;
-lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
-originalul și copia actului de identitate;
-originalul și copia certificatului de căsătorie;
-originalul și copia carnetului de muncă, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și extras REVISAL;
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate pentru participarea la concurs;
-cazier judiciar
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10:00-15:00 la telefon: 0264-592363 sau la sediul
Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.
Acad.Doru Pamfil
Președintele Filialei Cluj-Napoca
a Academiei Române
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