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ANUNŢ 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 1 

bis, organizează în data de 26.05.2014, orele 10.00, la Casa Avramide, aflată în Tulcea, str. 

Progresului, nr. 32, concursul pentru ocuparea postului de Cercetător Ştiinţific III (studii 

superioare) - domeniul istorie-arheologie, în cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare. 

încadrarea pe funcţia şi gradul profesional de Cercetător Ştiinţific III se face conform 

prevederilor Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare. 

Probe de concurs 

1. Verificarea indeplinirii condiţiilor necesare 

2. Interviu 

Candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea postului trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

Condiţii generale: 

1. să aibă pregătire profesională corespunzătoare, prin absolvirea unei unităţi de învăţământ 

superior acreditată în unul din domeniile: istorie, limbi clasice, finalizată prin diplomă de 

absolvire sau diplomă de licenţă; 

2. să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de activitate. 

Condiţii specifice: 

1. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de 

cel puţin 6 ani sau 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. 
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Documentele obligatorii solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs 

a) cerere-tip de înscriere; 

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori 

echivalentă, însoţite de foaia matricolă; 

c) copie legalizată de pe diploma de doctor sau adeverinţă care sa ateste calitatea de 

doctorand; 

d) copia legalizată de pe carnetul de muncă, extras din REVISAL sau orice alte documente 

relevante pentru a dovedi vechimea; 

e) cazierul judiciar; 

f) copii legalizate de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice sau academice; 

g) curriculum vitae+memoriu de activitate; 

h) lista comunicărilor prezentate la conferinţe; 

i) lista lucrărilor publicate/prezentate, însoţită de către un exemplar din cel puţin 5 lucrări 

reprezentative; pentru fiecare lucrare în curs de apariţie (în ţară sau străinătate) se va ataşa 

copia scrisorii de acceptare. 

Dosarele de concurs se depun la Secretariatul ICEM Tulcea, aflat în Tulcea, str. 

Progresului, nr. 32, până la data de 17.05.2014, ora 16.00. 

Data şi locul de desfăşurare a concursului: 

1. Verificarea indeplinirii condiţiilor necesare - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 

26.05.2014, ora 10.00 

2. Interviu-Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 30.05.2014, ora 10.00 

Informaţii suplimentare se obţin la Secretariatul ICEM Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 

tel. 0240513231. 
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