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G U V E R N U L   R O M Â N I E I 

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 

„Elie Wiesel” 

Bucureşti ,  Bd.Dacia 89, sector 2 * Tel/Fax +40-21-318 09 39 

* http://www.inshr-ew.ro/ *  e-mail: office@inshr-ew.ro 

 

 

 

 

A N U N Ţ  

 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea a: 

 2 posturi de Cercetător Științific și 3 posturi de Asistent de Cercetare Științifică  

în cadrul proiectului „HOLOCAUST MEMORYSCAPES” 

 

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” anunţă organizarea 

concursului pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a 2 posturi de Cercetător Științific și 3 posturi 

de Asistent de Cercetare Științifică, cu fracțiune de normă, în cadrul proiectului cu titlul „Asumarea 

istoriei naţionale şi participare în memorializarea contemporană a Holocaustului în ţări postcomuniste 

din Europa Centrală şi de Est”, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0811, Contract nr. 31/2018, 02/04/2018 – 

30/04/2020.  

 

1. Informații privind posturile:  

 2 posturi de Cercetător Științific (doctor) – pe perioadă determinată de 3 luni, cu fracțiune 

de normă: 40 ore/lună; 

 3 posturi de Asistent Cercetare Științifică (doctorand) - pe perioadă determinată de 3 luni, 

cu fracțiune de normă: 40 ore/lună; 

 

2. Conţinutul dosarului de candidatură: 

 Cerere-tip de înscriere la concurs;  

 proiect de cercetare care trebuie să dezvolte unul dintre următoarele subiecte: mecanisme de 

transmitere a memoriei Holocaustului în țări post-comuniste din Europa Centrală și de Est 

(studii de caz), conștiință istorică și dezbatere ideologică în asumarea Holocaustului, 

mecanisme de internalizare a memoriei Holocaustului, conflictul memoriilor în societatea 

contemporană, receptarea Holocaustului în societatea contemporană, memorializarea 

Holocaustului prin forme patrimoniale, memorie culturală și managementul patrimoniului 

construit evreiesc, patrimoniul construit evreiesc: conservare și practici de memorializare. 

Proiectul de cercetare trebuie să detalieze ipotezele de lucru, stadiul cercetărilor anterioare 

privind tema aleasă, metodologia și etapele cercetării, precum și principalele surse 

documentare și bibliografice pe baza cărora candidatul intenționează să realizeze cercetarea. 

Proiectul trebuie redactat în limba engleză, tehnoredactarea computerizată a textului se va face 

în format A4, caractere Times New Roman, mărimea fontului 12, distanța dintre rânduri 1,5. 

Referințele și citarea vor fi Harvard Style. 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 copie de pe diploma de licenţă, diploma de master, însoțite de foaia matricolă; 

 copie de pe diploma de doctor (pentru C.S.) sau adeverință de înscriere la doctorat (pentru 

A.C.S.), precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;  
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 copie de pe cartea de muncă și/sau adeverințe de vechime și/sau extrase din Registrul general 

de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea în muncă; 

 cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (dacă se depune declarație pe propria 

răspundere, dosarul de concurs se va completa cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a concursului);  

 adeverința medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de 

către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului; adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 

 lista lucrărilor publicate; 

 lista lucrărilor susținute la conferințe științifice internaționale (dacă este cazul); 

 curriculum vitae;  

Pentru actele depuse în copie la dosarul de concurs, candidații vor trebui să prezinte, la înscriere, 

originalul acestora, în vederea certificării. 

 

3. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: Dosarele de înscriere la concurs se vor depune 

direct sau prin poștă (cu confirmare de primire) la sediul Institutului Naţional pentru Studierea 

Holocaustului din România “Elie Wiesel” din Bd. Dacia, nr. 89, sector 2, Bucureşti, la Secretariat, 

până la data de 21 iunie 2019, ora 12:00. În cazul dosarelor trimise prin poștă, copiile de pe 

actele depuse la dosarul de concurs vor trebui să fie legalizate. 

 

4. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:  

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

 

4.1. Condiţii generale:  

a) are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al 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 în muncă şi în specialitate sau alte 

condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

g) candidatul/a nu a fost condamnat/ă 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. 

 

4.2.1. Condiţii specifice obligatorii pentru posturile de Cercetător Științific  

a) este absolvent cu diplomă a unei forme de învățământ superior de lungă durată în specializarea: 

Istorie, Sociologie, Ştiinţe Politice sau Studii Culturale;  

b) deține titlul științific de „doctor” într-una din specializările: Istorie, Sociologie, Ştiinţe Politice 

sau Studii Culturale ; 
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c) are vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în una dintre specializările menționate mai sus, 

sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități;  

d) are, la momentul candidaturii, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a implinit vârsta de 41 de 

ani); 

e) cunoaște limba engleză nivel avansat. 

 

4.2.2. Condiţii specifice obligatorii pentru posturile de Asistent de cercetare științifică  

a) absolvent cu diplomă al unei instituții de învățământ superior de lungă durată, specializarea: 

Istorie, Sociologie, Ştiinţe Politice sau Studii Culturale ; 

b) este înscris la doctorat la una dintre specializările: Istorie, Sociologie, Ştiinţe Politice sau Studii 

Culturale,  

c) are, la momentul candidaturii, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a implinit vârsta de 41 de 

ani); 

d) cunoaște limba engleză nivel avansat. 

 

5. Calendarul concursului:  

 21 iunie 2019, ora 12:00 – termen limită pentru depunerea/primirea dosarelor de 

candidatură,  la sediul INSHR-EW; 

 21 iunie 2019, începând cu ora 12:30 – verificarea dosarelor de candidatură din 

punct de vedere al conformității  cu cerințele formale de participare la concurs și 

publicarea rezultatelor pe site-ul INSHR-EW; 

 25 iunie 2019, ora 12:00 – evaluarea proiectelor de cercetare, la sediul INSHR-EW și  

afișarea rezultatelor; 

 28 iunie 2019 – interviul, (conform programării ce se va afișa odată cu rezultatul evaluării 

proiectelor), la sediul INSHR-EW și afișarea rezultatelor 

 

Comisia de concurs va evalua proiectul de cercetare al candidatului/ei (relevanța temelor de studiu 

alese, coerența și fezabilitatea proiectelor de cercetare),  precum şi activitatea de cercetare, C.V.-ul 

și lista de publicații specifice, motivația și experiența candidaților.  

 

Notă:  

Pot fi promovați candidații care au obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7.  

Contestațiile se pot depune la sediul INSHR-EW în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatului corespunzător fiecărei etape.  

Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi de la depunere de către Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor.  

Rezultatele concursului vor fi anunţate public pe site-ul institutului: www.inshr-ew.ro.  

Date de contact: dna. Daniela Stoica, tel. 021.318.09.39, interior 107;  

 

6. Obligaţii ale candidaţilor admişi în urma concursului: 

Candidații declarați admiși vor avea următoarele obligaţii: 

a) de a participa la conferinţa internaţională organizată în cadrul proiectului „HOLOCAUST 

MEMORYSCAPES”, în luna octombrie 2019, a cărei limbă de lucru va fi limba engleză; 
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b) de a redacta, pe parcursul executării contractului individual de muncă, un studiu în limba 

engleză, de minim 8.000 de cuvinte (font Times New Roman, mărimea 12, distanţa dintre 

rânduri 1,5, cu referinţe şi citare conform Harvard Style), în vederea publicării într-un volum 

colectiv alături de echipa proiectului; 

c) de a actualiza permanent profilul ştiinţific personal înregistrat pe platforma informatică 

BrainMap (www.brainmap.ro). 

 

 

http://www.brainmap.ro/
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DOMNULE DIRECTOR GENERAL, 

 

 

Subsemnata(ul) …………..…………………….………………………….………………., 

CNP: …………………………………., posesor al C.I. seria ……… nr…………….., eliberat de 

…………………….. la data de …………….., domiciliat în ……………………..…………….……..  

…………………………………………………………………………………………..………………, 

telefon: …………………., adresă de e-mail ……………………………, vă rog să-mi aprobați 

înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Cercetător științific, pe perioadă determinată de 3 

luni, cu timp parțial de 40 ore/lună, organizat de INSHR-EW în cadrul proiectului „HOLOCAUST 

MEMORYSCAPES”. 

Anexez următoarele documente: 

Denumire document Nr.pagini 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către INSHR-

EW în scopul bunei desfășurări a concursului menționat, astfel: 
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- pentru afișarea pe site-ul institutului a rezultatelor concursului – numele și prenumele; 

- pentru comunicarea cu mine (dacă este cazul) – numărul de telefon și adresa de e-mail; 

- păstrarea/arhivarea tuturor actelor depuse la dosarul de concurs, în scopul verificării modului de 

desfășurare a acestuia de către organele de control abilitate, conform legii. 

Declar că am luat cunoștință că INSHR-EW va păstra datele mele personale 10 ani și că va dispune 

toate măsurile necesare pentru securizarea lor.  

 

 

 

 

 

………………………… 
             (semnătura) 

Data: ………………. 
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DOMNULE DIRECTOR GENERAL, 

 

 

Subsemnata(ul) …………..………………………………….………………., CNP: 

…………………………………., posesor al C.I. seria ……… nr…………….., eliberat de 

…………………….. la data de …………….., domiciliat în ………………………….……..  

…………………………………………………………………………………….………………, 

telefon: …………………., adresă de e-mail ……………………………, vă rog să-mi aprobați 

înscrierea la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică 

(doctorand), pe perioadă determinată de 3 luni, cu timp parțial de 40 ore/lună, organizat de INSHR-

EW în cadrul proiectului „HOLOCAUST MEMORYSCAPES”. 

Anexez următoarele documente: 

Denumire document Nr.pagini 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către INSHR-

EW în scopul bunei desfășurări a concursului menționat, astfel: 
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- pentru afișarea pe site-ul institutului a rezultatelor concursului – numele și prenumele; 

- pentru comunicarea cu mine (dacă este cazul) – numărul de telefon și adresa de e-mail; 

- păstrarea/arhivarea tuturor actelor depuse la dosarul de concurs, în scopul verificării modului de 

desfășurare a acestuia de către organele de control abilitate, conform legii. 

Declar că am luat cunoștință că INSHR-EW va păstra datele mele personale 10 ani și că va dispune 

toate măsurile necesare pentru securizarea lor.  

 

 

 

 

 

………………………… 

             (semnătura) 

Data: ………………. 

 


