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Institutul de Lingvistică al Academiei Române ,,Iorgu Iordan – 
Alexandru Rosetti” 
Titlu proiect: Structura complexă a expresiilor definite 
Nr. contract finanțare: PCE 4 / 2022 

Nr. înregistrare

 

Institutul de Lingvistică al Academiei Române ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din 
București organizează concurs  

pentru ocuparea următorului post temporar vacant 

 
1. Denumirea postului: cercetător ştiinţific gradul III / cod COR  
2. Durata: determinată, de la data de 01/07/2022 până la data de 31/12/2024 
3. Norma de lucru: 2 ore/zi 
4. Cerinţele postului: 

Studii: post-universitare (doctorat) 
Experienţă/vechime: minim 4 ani în cercetare sau învăţământ superior 
Competenţe: bună cunoaştere a semanticii formale şi a sintaxei generative; în particular, experienţă 
în domeniul semanticii determinanţilor şi al semanticii situaţiilor 
Cunoaşterea unei limbi străine: engleza 
Cunoştinţe solide de limba română, probate cu CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 
(valabilitatea acestuia este de 2 ani de la data emiterii), pentru persoanele care nu au cetăţenie 
română. 
5. Descrierea postului: 
Activităţi în domeniul lingvisticii (semantică formală şi sintaxă generativă), în cadrul contractului de 
cercetare ştiinţifică cod PN-III-P4-PCE-2021-0042, contract nr. PCE 4 / 2022, cu titlul: „Structura 
complexă a expresiilor definite” – FinDef. Acest proiect urmăreşte aplicarea progreselor recente 
obţinute în semantica grupurilor-determinant definite la o serie de probleme deschise de sintaxă, 
semantică şi lingvistică istorică. Cercetările vor folosi drept cadru teoretic sintaxa generativă şi 
semantica formală compoziţională. 
6. Conţinutul dosarului de candidatură: 
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae, cuprinzând o listă a lucrărilor ştiinţifice considerate semnificative 
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Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 
cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului. 
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat prin HG 1027 din 24 noiembrie 2014:  
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.
 
7. Probe de concurs: 
probă orală + interviu 
 
8. Calendarul concursului: 
 

27/05/2022 Publicarea anunțului  
din 27/05/2022 
până în 27/06/2022 ora 14.30 

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților 
 

28/06/2022, ora 11.00 Susținerea probei de concurs 
28/06/2022, ora 14.00 Afișarea rezultatelor  
din 28/06/2022, ora 14.00 
până în 29/06/2022 ora 14.00 

Depunerea contestațiilor la proba de concurs 

30/06/2022, ora 14.00 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor  
 
 
9. Depunerea dosarului de concurs 
Secretariatul Institutului de Lingvistică al Academiei Române ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”
Adresa Calea 13 Septembrie nr. 13 sector 5 București, etajul 2, camera 2271 
 
10. Desfăşurarea concursului: on line, Platforma Google meet. Link-ul va fi comunicat candidaţilor 
şi comisiei cu trei zile înainte de susţinerea probei de concurs. 
 
Persoana de contact pentru informații suplimentare:  
Giurgea Ion, 0745668073, giurgeaion@yahoo.com 
 
Director proiect 
................................................. 
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ANEXA 1 
 

TEMATICĂ 
 

1. Semantica articolului definit şi a grupurilor-determinant definite, în general 
2. Semantica situaţiilor 
3. Structura internă şi semantica pronumelor şi a grupurilor-determinant cu nume neexprimat 
 
Director proiect 
................................................. 
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