Institutul de Studii Sud-Est Europene
Titlu Proiect: Ordine și ierarhie în antichitatea târzie și în gândirea bizantină
Nr. contract finanțare: PCE 20 / PN-III-P4-PCE-2021-0417

Institutul de Studii Sud-Est Europene din București organizează un concurs pentru ocuparea unui
post de cercetare temporar vacant
1. Denumirea postului: cercetător științific grad III / Cercetător postdoctoral
2. Durata: de la data de 01/07/2022 până la data de 31/12/2024
3. Norma de lucru: 4 ore/zi
4. Condițiile pentru ocuparea postului:
Studii: post-universitare (doctorat) într-un domeniu corespunzător cu tema proiectului de
cercetare: filosofie, filologie clasică, teologie
Competențe: cunoștințe solide de greacă veche. Buna cunoaștere (demonstrată prin publicații) a
domeniului acoperit de proiect: studii bizantine.
Cunoașterea unei limbi străine: engleza sau franceza.
5. Descrierea postului: Cercetare în domeniul studiilor bizantine, în cadrul proiectului „Ordine și
ierarhie în antichitatea târzie și în gândirea bizantină” – OHLABT (cod PN-III-P4-PCE-20210417, contract nr. 20). Proiectul își propune să demonstreze că există o schimbare majoră de
perspectivă care a marcat trecerea de la filosofia antichității târzii la gândirea teologică bizantină.
În acest sens, vom analiza și clarifica paradigma ordinii înțeleasă ca „structură a realității” (în
gândirea neoplatonismului târziu), noua paradigmă a ordinii înțeleasă ca „ierarhie” sau „ordine
sacră” (în lucrările lui Pseudo-Dionisie Areopagitul), precum și modul în care perspectiva
areopagitică a influențat apoi gândirea bizantină.
6. Dosar de candidatură:
Documentele necesare pentru prezentarea la concurs sunt următoarele:
a. cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei organizatoare
b. copie a actului de identitate
c. copiile ale diplomelor de studii (licență și doctorat)
d. copie a adeverinței pentru vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor

e. cazierul judiciar
f. adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni înaintea concursului, care să arate că persoana
care candidează este aptă de lucru
g. curriculum vitae, însoțit de lista lucrărilor ştiinţifice semnificative pentru acest post
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații 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
faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

7. Probe de concurs: Dosar + interviu

8. Calendarul concursului:
30/05/2022
30/05/2022 până în 28/06/2022 ora 14.30
29/06/2022, ora 10.00
29/06/2022, ora 14.00

Publicarea anunțului
Depunerea dosarelor de concurs
Susținerea probei de concurs
Afișarea rezultatelor

29/06/2022, ora 14.00, până la 30/06/2022 ora 14.00 Depunerea contestațiilor
01/07/2022, ora 14.00 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

9. Dosarul de concurs se depune la secretariatul Institutului de Studii Sud-Est Europene
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13 sector 5 București, etajul 4
10. Desfășurarea concursului: on line, Platforma Zoom. Link-ul va fi comunicat candidaţilor şi
comisiei cu trei zile înainte de susținerea probei de concurs
Persoana de contact pentru informații suplimentare:
Marilena Vlad, 0731835153, marilena.vlad@lls.unibuc.ro

