
 

 

 

 

 
    10 mai 2021                                                                                 Se aprobă 

 

                                                                                                         DIRECTOR, 

 

                                                                          

                                                                                               Prof.univ.dr.Dan Dungaciu 

 

 

 

                                             A N U N Ţ 

 

 

 

 
   Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale,,ION I.C.BRĂTIANU’’al Academiei Române cu 

sediul în bd.Iuliu Maniu nr.1-3,bl.A ,et.7,sector 6, Bucureşti, scoate la concurs următorul  post de: 

 

1 post de cercetător ştiinţific III cu 1/2 normă, pe perioadă nedeterminată în cadrul Departamentului de 

Ştiinţe Politice- cercetare pe Orientul Mijlociu( Iran) 

  Concursul este organizat şi se va desfăşura potrivit Legii nr.319 din 8 iulie 2003- Statutul personalului de 

cerecetare-dezvoltare. 

   Concursul constă în analiza dosarului de înscriere la concurs şi adecvarea cu cerinţele postului şi proba  interviu.  

 

    Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească candidatul la 

postul de C.S.III: 

   1. Activitate de cercetare –dezvoltare  sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul 

candidaţilor care detin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a 

cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor ani, în 

profilul postului; 

    2 . Abilitați lingvistice pe spațiul Orientului Mijlociu (limba farsi – scris, citit). 

    3. Master de specialitate (studii de securitate, relații internaționale). 

    4. Abilitați de cercetare şi publicații de specialitate in lucrări recunoscute intern și international. 

       5. Doctoratul pe problematica aferentă specificului postului scos la concurs, constituie un avantaj. 

     

 

 



    Actele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs pentru postul de C.S.III 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Institutului; 

2.Copii legalizate ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă, însoţite de foaia matricolă şi ale diplomei 

de doctor, precum şi alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice. Diplomele emise în străinătate sunt 

însoţite de atestatul de recunoaştere şi de foaia matricolă , traduse şi legalizate. 

3. Copie legalizată a cărţii de muncă şi raport per salariat din REVISAL, pentru a dovedi vechimea în 

muncă; 

4. Curriculum vitae -model European- semnat şi datat; 

5.Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative, 

 datată şi semnată.  

6. Copie act de identitate; 

   7. Cazier judiciar; 

   8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănatate, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănatătii; 

 

Tematică şi bibliografie pentru postul de C.S.III 

 

 

1. Enciclopedia Relatiilor Internationale, RAO, 2017 

2. Diplomatie, Editura RAO, 2019. 

3. Iranul meu, Gustul amar al revolutiei, Shirin Ebadi, Bucuresti, Corint 

4. Cultura si identitate nationala in stilul iranian de negociere diplomatica, Irina Erhan, Bucuresti, ISPRI 

5. Pierdut in Iran. Juran de calatorie, Catalin Vrabie, Bucuresti, Neverland 

6. Citind Lolita in Teheran, Azar Nafisi, Polirom, Bucuresti 

7. Arabi, Tim Macintosh-Smith, RAO, Bucuresti. 

 

 

 

      Dosarele de concurs se depun la Secretariatul institutului  pâna la data de 9 iunie 2021  

ora 13, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.  

 

   Condiţii necesare ocupării unui post de natură contaractuală 

 

 Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- are cetăţenia română,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domicililul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are capacitatea deplină de exerciţiu; 

- are starea de sănatate corespunzătoare postului care candidează,atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime  potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei fapte contra umanitătii,contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor fapte 

sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

                     

      



     Rezultatul analizei dosarului de concurs va fi afişat la sediul Institutului şi pe site-ul instituţiei în data 

de  10 iunie 2021 

         

    Proba interviu se va desfăşura în data de 15 iunie 2021 ora 11 la sediul  Institutului. 

    Rezultatul probei interviu se va afişa pe data  16 iunie  2021 la sediul Institutului şi pe site-ul 

instituţiei.   

      Rezultatele finale se vor afişa în data de 18 iunie 2021 la sediul Institutului şi pe site-ul instituţiei. 

    Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidatii sunt rugaţi 

 să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probelor. 

       Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecţia dosarelor şi a probei interviu în termen de o zi 

lucrătoare de la afişarea rezultatelor respective, la Secretariatul Institutului. 

       Rezultatele contestaţiilor depuse se vor afişa în termen de o zi lucătoare la sediul Institutului şi pe site-

ul instituţiei. 

             Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-13 la telefon : 0771.227.115 / 021.316.96.61. 

 

                                                                                    Întocmit,                                                                      
                                                                                                  Secretar comisia de concurs 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


