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G  U  V  E  R  N  U  L     R  O  M  Â  N  I  E  I 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România  

“Elie Wiesel” 
Bucureşti ,  Bd. Dacia 89, sector 2,  Tel/Fax +40-21-318 09 39  

*http://www.inshr-ew.ro/ *, e-mail: office@inshr-ew.ro 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

privind organizarea examenului de promovare, prin transformarea postului,  

în grad profesional de C.S. III, specializarea Istorie,  

din cadrul Serviciului Cercetare Științifică 

 

 

1. Numărul şi nivelul postului: 1 post pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 

corespunzător unei funcţii contractuale de C.S.III în cadrul Serviciului Cercetare Științifică.  

 

2. Dosarul de înscriere la examen:  

Documente solicitate: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al instituţiei; 

b) copia actului de identitate; 

c) copii de pe diploma de diploma de licență ori echivalentă și de pe diploma de doctor în 

istorie, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice; 

d) adeverință privind vechimea solicitată pentru promovare; 

e) curriculum vitae; 

f) lista lucrărilor publicate, însoțite de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative, 

publicate în B.D.I.; 

g) lista conferințelor științifice la care a participat; 

h) copii de pe fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani; 

i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

3.Depunerea dosarelor de înscriere: 

Cererea de înscriere la examenul de promovare și documentele solicitate se depun la secretariatul 

institutului, până la data de 06.04.2021, ora 15:00. 

 

 

4. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului: 

4.1. Condiţii generale: conform art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 

a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011. 

4.2. Condiţii specifice ocupării unui post de C.S.III, conform Legii nr. 319/2003: 

a) are vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul 

superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; 

pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidații care dețin titlul de doctor; 

http://www.inshr-ew.ro/
mailto:office@inshr-ew.ro#_blank


2 | Anunț examen promovare  CS III/SCS 

 

b) este absolvent cu diplomă al unei forme de învățământ superior de lungă durată în 

specializarea: istorie; 

c) are cel puțin 5 lucrări reprezentative publicate în B.D.I. 

 

5.  Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

5.1. Verificarea dosarului de înscriere: Sediul INSHR, Sala de conferinţe, în data de 07.04.2021,  

5.2. Probă scrisă - Sediul INSHR, Sala de conferinţe, 12.04.2021, începând cu ora 10.00. 

 

6. Bibliografia şi tematica  

6.1 Tematică: 

1. Legislaţia antisemită în perioada statului naţional legionar 

2. Pogromul de la Bucureşti 

3. Evreii din Odessa în perioada Holocaustului 

4. Soluţionarea “problemei evreieşti” în Basarabia şi Bucovina (1941-1942) 

6.2. Bibliografie 

a) ***, Raport final, Iaşi: Polirom, 2005, pp. 125-136, 149-156.  

b) Jean Ancel, Contribuții la istoria României. Problema evreiască (1933 - 1944), vol. I, partea 

I, Bucureşti: Hasefer, 2001, pp. 400-441. 

c) Jean Ancel, Contribuții la istoria României. Problema evreiască (1933 - 1944), vol. I, partea 

a II-a, Bucureşti: Hasefer, 2001, pp. 111-199. 

d) Jean Ancel, Contribuții la istoria României. Problema evreiască (1933 - 1944), vol. II, 

partea I, Bucureşti: Hasefer, 2003, pp. 173-273. 

e) Lya Benjamin, Sergiu Stanciu (coord),  Evreii din România între anii 1940-1944, vol I, 

Legislația antievreiască, Bucureşti: Hasefer, 1993, pp. XVII-LIII. 

f) Ottmar Traşcă, “Chestiunea evreaiscă” în documentele militare române, 1941-1944, Iaşi: 

Institutul European/ INSHR-EW, pp. 31-40. 

g) Diana Dumitru, Vecini în vremuri de restrişte. Stat, antisemitism şi Holocaust în Basarabia 

şi Transnistria, Iaşi: Polirom, 2019, pp 149-183. 

h) Adrian Cioflâncă, “Rebeliunea legionară şi pogromul de la Bucureşti. Straturi narative” în 

Revista 22, anul XXVI, no. 1383, septembrie 2016. 

i) Adrian Cioflâncă, “Masacrul antisemit de la Jilava – II-IV” în Revista 22, anul XXVI, no. 

1399, 1401, 1405, ianuarie-februarie 2017. 

 

 

Notă:  

− Candidatul poate fi promovat doar dacă a obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7. 

− Contestațiile se pot depune la sediul INSHR-EW în termen de cel mult o zi lucrătoare de la 

data afişării rezultatului corespunzător fiecărei etape.  

− Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi de la depunere de către Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor,  

− Rezultatele concursului vor fi anunţate public pe site-ul instituției www.inshr-ew.ro. 
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