CENTRUL EUROPEAN DE STUDII
ÎN PROBLEME ETNICE
Calea 13 Septembrie ,Nr 13, Sector5,Bucureşti
Tel: 0371.199.066

29.01.2020

ANUNT CONCURS
CENTRUL EUROPEAN DE STUDII IN PROBLEME ETNICE din cadrul ACADEMIEI
ROMÂNE organizează concurs pentru ocuparea 2 posturi vacante pe perioada
determinata :
•
•

1 post cercetator stiintific studii superioare cu norma intreaga perioada de 1 an
1 post cercetator stiintific studii superioare cu jumatate de norma perioada de 1
an

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) cetățeniei române, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoașterii limbii române, scris și vorbit;
c) îndeplinirii condiției minime de vârstă, conform prevederilor legale;
d) capacității depline de exercitare a atribuțiilor;
e) stării de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate;
Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea
sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
6. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. prezinta minimum doua scrisori de recomandare.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta
are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Împreună cu copiile actului de identitate, ale documentelor de studii și carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea, vor fi prezentate și
originalele acestora, în vederea verificării conformității copiilor.

Tematica de concurs:
-

situația comunităților istorice
situația diasporei istorice și recente
problematica generală a minorităților din România, inclusiv a românilor aflați în
minoritate
abordări și perspective teoretice în domeniu

Capacitatea de a vorbi/scrie într-o limbă de circulație internațională prezintă un
avantaj.

Bibliografie:
Dimitrie Gusti - Cunoaștere și acțiune în serviciul națiunii, vol I-II, Fundația Culturală
Regală Principele Carol, 1939 sau
Dimitrie Gusti, Școala Monografică, Paideia, 1999
Ion Popescu, Constantin Ungureanu - Românii din Ucraina între trecut și viitor, Ed II a,
Editura Primus, 2009
Ion Nistor - Istoria Basarabiei, Ed Humanitas, 2017
Emil Tircomnicu - Minorități românești sud-dunărene, Ed. Etnologică, 2012
Valeriu Papahagi - Viața culturală a aromânilor în sec al XVIII lea și km prima jumătate a
celui de-al XIX-lea
George Murnu - Istoria românilor din Pind, Editura Europa Unită, 2003
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Gabriel Săpunaru, Slăbirea comunității românești din
Harghita-Covasna, Ed. Etnologică, 2013
Depunerea dosarelor si mai multe informatii suplimentare se pot obține zilnic,
incepand cu data 29 ianuarie 2020- 28 februarie 2020 , orele 12-15.30, la sediul din
Bucureşti, Calea 13 Septembrie,nr.13,etaj 5, camera 5236 sectorul 5, telefon:
0731.199.066 sau 0720.028.818
Concursul se va desfasura in data de 04 Martie 2020 ,ora 11 la sediul din
Bucuresti,Calea 13 Septembrie ,nr.13,etaj 5,camera 5236 ,sector 5.

Rezultatul final al concursului va fi afisat pe site-ul CESPE ,in termen de doua zile
lucratoare de la data desfasurarii concursului.

