
 

 

 

 

 
 16 octombrie 2021                                                                                 Se aprobă 

 

                                                                                                         Secretar ştiintific, 

 

                                                                                                       Dr.Popa Cristian Ion 

 

 

 

                                             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 vacant: 

 

- 1 post de cercetător ştiinţific I cu  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată în cadrul departamentului 

de Relaţii Internaţionale pe specializarea: regiunea extinsă a Marii Negre, Republica Moldova, evoluţii 

politice şi identitare europene. 

 

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

cerecetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.6.129 al Ministrului Educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice privind apobarea standardelor minimale necesre şi obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învaţamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a 

calităţii de doctorat şi a atestatului de abilitare. 

 

   Concursul constă în analiza dosarului de înscrire la concurs şi adecvarea cu cerinţele postului, verificare 

îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr.319/2003; aprecierea prin punctaj pe baza standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învaţamântul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare – dezvoltare prevăzute de Ordinul nr.6.129/2016 - Anexa nr.25. 

 

 

 

 

 

 

 



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

postul de C.S.I: 

 

1) Activitate de cercetare –dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de minimum 9 ani; pentru 

candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în 

profilul postului; 

2) titlul ştiinţific de doctor în următoarele discipline: 

- relaţii internaţionale; 

 - ştiinţe politice; 

 - sociologie. 

 3) Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învaţamântul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de doctorat şi a atestatului 

de abilitare prevazute prin Ordinul nr.6.129/2016- Anexa nr.25. 

 

 

    Actele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Institutului; 

2. Fişa de evaluare – din partea candidatului(semnată), în care acesta prezintă îndeplinirea standardelor 

minimale necesre şi obligatorii pentru coferirea gradului profesional C.S.I  prevăzute prin Ordinul 

nr.6.129/2016, Anexa nr.25 ; 

3. Asumarea răspunderii candidatului, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la 

propriile realizări şi lucrări;( a se vedea modelul afişat pe portalul,,JOB-URI CERCETARE”, de pe site-ul 

MEC-www.research.edu.ro, la capitolul Informatii). 

4. Declaraţia de consimţămînt privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului 

U.E.679/2016(Anexa nr.1). 

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

 datată şi semnată. Lista de lucrari a candidatului va fi structurată în această ordine: teza/tezele de 

doctorat; cărţile publicate; articole /studii publicate în revistele de specialitate de circulaţie internaţională 

recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din  străinătate(cu ISSN sau ISBN) ; proiecte 

de cercetare- dezvoltare pe bază de contract/grant; altele(inclusiv citările). 

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

6. Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se 

evidenţiază traiectoria profesională – perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului  în învaţamântul 

superior/ cercetare ştiinţifică; 

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

muncă; 

8. Copii legalizate ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă, însoţită 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 emis de CNRED şi de foaia matricolă , traduse şi 

legalizate. 

9. Copii legalizate ale certificatului de naştere şi certificatului de casătorie; 

9. Copie act de identitate; 

 10. Cazier judiciar; 

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

calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănatătii; 



12. Un CD cu următoarele documente: CV, lista lucrărilor publicate, lista lucrărilor reprezentative şi fişa de 

evaluare a standardelor minimale . 

 

 

      Dosarele de concurs se depun la Secretariatul institutului  pâna la data de 15 noiembrie  2021 

ora 12, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.  

 

   Cerinţele postului: 

     - lucrări ştiinţifice publicate în stainătate şi participări la manifestări ştiinţifice în specializarea postului 

scos la concurs. 

 

 Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală 

 

 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 împedică 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 selecţie şi  analiza dosarului de concurs va fi afişat la sediul Institutului şi pe site-ul 

instituţiei în data de  15 noiembrie 2021 ora 17. 

 

      Rezultatele finale se vor afişa în data de 17 noiembrie 2021 la sediul Institutului şi pe site-ul 

instituţiei. 

     

       Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecţia şi analiza dosarelor în termen de o zi lucrătoare 

de la afişarea rezultatului.  

       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 10-14 la telefon : 0771.227.115 / 021.316.96.61 

sau la sediul Institutului  . 

 

                                                                                               Întocmit, 
                                                                               C.S.III dr.Cristea Darie Cătălin 

 

                                                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


