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                                                                                                                    Calea 13 Septembrie nr. 13 

                                   050711 Bucuresti 

Tel./Fax: + 40-21-318 24 52 
                                  E-mail: inst@lingv.ro 

      

 
Institutul de Lingvistică al Academiei Române 

           „ Iorgu Iordan – Al. Rosetti”  

                                Bucureşti  

 

 

CONCURS  

 

 Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti scoate 

la concurs 1 post de cercetător ştiinţific gradul III (CS III) la departamentul de dialectologie şi 

onomastică. 

 Data limită pentru înscriere la concurs este 2 noiembrie 2015 ora 14.00. 

Concursul se desfăşoară conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare.  

 Dosarul de înscriere la concurs cuprinde obligatoriu următoarele: 

1. cerere-tip de înscriere (formulare disponibile pe site-ul Institutului); 

2. copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori 

echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras 

de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea; 

3. copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 

precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice (în cazul în care diploma de doctor 

originală nu este recunoscută în România, copie legalizată de pe atestatul de recunoaştere sau echivalare a 

acesteia). Candidaţii care au în dosarul de la Institut copiile legalizate respective pot depune în dosarul de 

înscriere la concurs copii-xerox. Deşi titlul de doctor nu este obligatoriu pentru postul de CS III, deţinerea 

lui constituie un avantaj.  

4. curriculum vitae (model european), semnat şi datat, care să cuprindă explicit cerinţele 

enunţate la punctul 1 din grila de concurs, aflată pe site-ul Institutului 

5. lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din lucrările considerate reprezentative  

semnată şi datată; candidaţii sunt rugaţi să-şi redacteze lista de lucrări după modelul grilei de concurs, 

precizând de fiecare dată dacă editura la care au publicat este acreditată, daca revista este cotată, 

este inclusă în baze de date internaţionale, nr. de pagini etc. 

6. fişa de autoevaluare, aflată pe site-ul Institutului 

7. alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare, precum:  

a) copie de pe cartea de identitate (în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe 

documentele care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie, hotărârea definitivă de divorţ sau 

dovada schimbării numelui); 

b) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

c) 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; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

d) În cazul documentului prevăzut la pct. 7, lit. b), conform H.G. 286/2011, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
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Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii (3 noiembrie 

2015, ora 14.00), la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul Institutului, de la depunerea 

raportului comisiei de concurs.  

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la secretariatul Institutului, de unde 

este transmis comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de 

concurs (3 noiembrie 2015, ora 14.00). Dintr-o regretabilă eroare, în anunţul publicat în ziarul România 

liberă din data de 5 octombrie 2015, data încheierii procesului de depunere a dosarelor de concurs a fost 2 

noiembrie 2015.  

Bibliografia pentru fiecare departament şi calendarul concursului, aprobate de directorul 

Institutului, se află la secretariatul Institutului şi pe pagina web a Institutului. 

 În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor 

legale de concurs, acesta poate formula o contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea 

rezultatului concursului. 

Contestaţia se depune în scris la secretariatul Institutului şi se soluţionează de comisia de 

soluţionare a contestaţiilor.  

 Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 

supuse evaluării :  
-  „să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 

6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara 

învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii 

care deţin titlul de doctor”. 

 

Condiţiile specifice privind ocuparea postului de CS III la departamentul de dialectologie şi 

onomastică  

Candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe temeinice privitoare la: 

 dialectele româneşti 

 lexicologie dialectală 

 glosare regionale 

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Concursul va avea loc luni, 16 noiembrie 2015, ora 10.00 şi va consta în: 

- verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere  

- o probă orală, cu subiecte specifice profilului postului, stabilite pe baza bibliografiei 

- rezultatul probei de concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; 

nota probei reprezintă media aritmetică a acestora. 
- rămân în concurs numai candidaţii care au obţinut la proba orală cel puţin media 8; 

- „aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III se 

face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de muncă şi aprobate de Consiliul 

ştiinţific al Institutului”. Grila de concurs se află pe site-ul Institutului.  

 

Alte informaţii în legătură cu desfăşurarea concursului pot fi aflate la secretariatul Institutului sau 

la numărul de telefon 021.318.24.52. 

 

Director,  

Acad. Marius Sala 

                                                                                                         


