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A N U N Ţ 

 

 Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT 

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, vacant în cadrul proiectului (ROMIMAG), cod PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-0326, nr. Contract 49PCCDI din 01/03/2018, cu titlul Enciclopedia imaginariilor 

din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice, pe perioadă determinată 

(stabilită conform contractului de finanțare a proiectului), cu normă întreagă. 

 

Condițiile de participare la concurs
1
: 

 Absolvent al Facultății de Litere 

 Doctorand/doctor în domeniul Filologie 

 îndeplinirea standardele prevăzute în Metodologia de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante în UBB – aprobată prin Hotărârea 
Senatului nr.22338/03.12.2018 

(https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/METODOLOGIE_concurs_ 

ocupare_posturi_aprilie_2020.pdf) 

 Abilități de comunicare academică, în cel puțin două limbi: engleză și franceză 

 Abilități redacționale 

 

 

Dosarul de concurs 
Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor depune la Registratura 

Universității Babeș-Bolyai (Str. M. Kogălniceanu nr. 1), în atenția doamnei Delia Pîrv 
sau se vor trimite prin e-mail, la următoarele adrese: alinmihaila@gmail.com și 
pirv.delia@ubbcluj.ro, până la data de 15.04.2021, ora 12:00, următoarele documente: 
 

1. cererea de înscriere la concurs (formular tip) 
2. copia documentului care atestă identitatea  

3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări (copii 

după diploma de bacalaureat, de licenţă, diploma de masterat 
4. documente care atestă experiența profesională, dacă este cazul 
5. curriculum vitae în format Europass 

6. lista lucrărilor publicate: minimum 3 articole în reviste BDI sau în volume în domeniul 
imaginarului literar (condiție obligatorie pentru participarea la concurs) 

7. adeverință care să ateste statutul de student-doctorand al candidatului sau copie după 
diploma de doctor, alte diplome sau titluri științifice ori academice 

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului 
 

Selecția dosarelor de concurs 

                                                           
1
 Notă! Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească condițiile impuse de UEFISCDI pentru 

ocuparea unui post vacant în proiecte de tip PCCDI (https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-

cdi-pccdi) 

https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/METODOLOGIE_concurs_%20ocupare_posturi_aprilie_2020.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/METODOLOGIE_concurs_%20ocupare_posturi_aprilie_2020.pdf
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Selecția dosarelor de concurs din perspectiva îndeplinirii condițiilor specifice de participare 

va avea loc în cel mult o zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor. 
Rezultatele la selecția dosarelor de concurs vor fi afișate în data de 16.04.2021, cu indicarea 

numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 

Contestațiile privind rezultatele obținute la selecția dosarelor de concurs se pot trimite în 
termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, pe adresa de e-mail 

pirv.delia@ubbcluj.ro. 

Contestațiile se soluționează în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere. 

Doar candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs pot participa la 
probele de concurs. 

Probele de concurs 

 

1. Evaluarea dosarelor de concurs în raport cu următoarele criterii: 
- activitatea științifică/profesională a candidatului 
- experiența în domeniul postului 
- eficiența colaborărilor științifice, în funcție de specificul domeniului candidatului 
- implicarea candidatului în proiecte de cercetare-dezvoltare 

- alte criterii considerate relevante: existența lucrărilor științifice publicate, menționate la 

punctul 6 a listei de documente necesare pentru dosar. 

 

2. Interviul în cadrul căruia se evaluează capacitatea candidatului de a realiza sarcinile și 
activitățile aferente postului, motivația și disponibilitata candidaților în raport cu următoarele 

criterii: 

- cunoștințe profesionale 

- abilități și aptitudini impuse de funcție 

- motivația candidatului 
- interviul va fi compus din trei secțiuni: 

 Secțiunea 1: Redactarea și prezentarea unui Eseu, pe o temă aleasă de comisie, având 
în vedere următoarea tematică: 

a. Conceptul de imaginar 

b. Regimuri ale imaginarului și bazine semantice 

c. Imaginarul literar postmodern 

 Secțiunea 2: TIC (revizie de text, prelucrare de texte pe calculator, procesare de text 

în programul word). 
 Secțiunea 3: O dezbatere/discuție, în care vor fi analizate: activitatea de cercetare, 

CVul, lista de publicații specifice în domeniul imaginarului literar. 
 

Interviul se va desfășura în data de 22.04.2021, începând cu ora 10:00, în format on-line 

(linkul de acces va fi trimis fiecărui candidat, după afișarea rezultatelor selecției dosarelor). 
 

Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la 
probele concursului. Poate fi declarant admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj 

final, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar de 7 puncte la fiecare probă de 
concurs. 

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la 

interviu. 
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Comunicarea și contestarea rezultatelor 

Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina oficială de internet a instituției în data de 

22.04.2021, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în cel mult o zi 

lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 
Contestațiile se transmit pe adresa de e-mail pirv.delia@ubbcluj.ro. Contestațiile se 

soluționează în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Informaţii suplimentare pot fi obținute prin e-mail alinmihaila@gmail.com. 

 

Afișat azi, 
31.03.2021 

mailto:pirv.delia@ubbcluj.ro
mailto:alinmihaila@gmail.com


Tematica și bibliografia pentru concursul pentru postul de asistent de cercetare din 
cadrul proiectului Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și 

identități cultural-lingvistice (ROMIMAG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. 

Contract 49PCCDI din 01/03/2018 

 

Tematica 

Interviul pentru postul de ACS din cadrul proiectului ROMIMAG va fi compus din trei 

secțiuni, fiecare cu tematica aferentă: 
 

 Secțiunea 1: Redactarea și prezentarea unui Eseu, pe o temă aleasă de 
comisie, având în vedere următoarea tematică: 

a. Conceptul de imaginar 

b. Regimuri ale imaginarului și bazine semantice 

c. Imaginarul literar postmodern 

 Secțiunea 2: TIC (revizie de text, prelucrare de texte pe calculator, procesare 

de text în programul word). 
 Secțiunea 3: O dezbatere/discuție, în care vor fi analizate: activitatea de 

cercetare, CVul, lista de publicații specifice în domeniul imaginarului literar. 

Bibliografia 

1. Gaston Bachelard, Psihanaliza focului, Bucureşti, Univers, 1989 

2. Apa şi visele. Eseu despre imaginaţia materiei, Bucureşti, Univers, 1995 

3. Aerul şi visele. Eseu despre imaginaţia mişcării, Bucureşti, Univers, 1997 

4. Pământul şi reveriile voinţei, Bucureşti, Univers, 1998 

5. Albert Béguin, Sufletul romantic şi visul, Bucureşti, Univers, 1972 

6. Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, Humanitas, 1998 

7. Corin Braga, 10 studii de arhetipologie, Cluj-Napoca, Dacia, 1989, 2007 

8. De la arhetip la anarhetip, Iaşi, Polirom, 2006 

9. Roger Caillois, Abordări ale imaginarului, Bucureşti, Nemira, 2001 

10. Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Univers, 1977 

11. Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică, imaginarul, Bucureşti, 1999 

12. Introducere în mitodologie, Cluj-Napoca, Dacia, 2004 

13. Jean-Jacques Wunenburger, Filozofia imaginilor, Iaşi, Polirom, 2004 

14. Imaginarul, Cluj-Napoca, Dacia, 2009 

15. Raţiunea contradictorie, trad. Dorin Ciontescu-Samfireag, ed. Paideia, Bucureşti, 
2006 

https://support.office.com/ro-ro/word 

https://support.office.com/en-us/word 


