G U V E R N U L

R O M Â N I EI

Institutul Naţional 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

ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea unui post
de Cercetător Științific gradul III, specializarea Istorie,
din cadrul Serviciului Cercetare Științifică

1. Numărul şi nivelul postului: 1 post pe perioadă nedeterminata, 8h/zi corespunzător unei funcţii
contractuale de CS III în cadrul Serviciului Cercetare Științifică. Concursul va avea loc în data de
16.09.2019
2. Dosarul de înscriere la concurs/examen:
Documente solicitate:
a) cerere-tip de înscriere la concurs adresată directorului general al instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copia legalizata de pe carnetul de muncă
sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariatilor care să ateste vechimea în
muncă şi/sau în specialitatea studiilor ori copie legalizată de pe avederința care atestă
vechimea în muncă;
d) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului,
precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să
îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care depune la înscriere o declaraţie pe proprie 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;
f) 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;
g) curriculum vitae;
h) lista lucrărilor publicate, însoțite de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări (studii, articole)
reprezentative în domeniul: istorie contemporană;
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele prevăzute la lit. b) și i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
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3. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs:
Dosarele de înscriere la concursul pe postul Cercetător Științific gradul III (CS III) se vor depune la
sediul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” (INSHREW), Bd. Dacia, nr. 89, sector 2, Bucureşti, la Secretariat, până la data de 10 septembrie 2019, ora
16:00.
Date de contact:
Secretariat: dna. Daniela Stoica, tel. 021.318.09.39, interior 107;
4. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
4.1. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al 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 în muncă şi în specialitate 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 face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
4.2. Condiţii specifice post CS III, conform Legii nr. 319/2003:
Studii de specialitate:
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;
b) este absolvent cu diplomă al unei forme de învățământ superior de lungă durată în
specializarea: istorie;
c) are cel puțin 5 lucrări (studii, articole) publicate, în domeniul: istorie contemporană.
d) cunoştinţe de operare pe calculator privind: sistemul de operare Windows; sistemele de
editare Microsoft office: Word, Exel, PowerPoint, Outlook, Access; utilizarea Internet
Explorer.
e) Cunoașterea unei limbi străine (engleză sau franceză): nivel avansat
5. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
5.1. Selecţia dosarelor de înscriere: Sediul INSHR, Sala de conferinţe, în data de 11.09.2019,
5.2. Probă scrisă - Sediul INSHR, Sala de conferinţe, 16.09.2019, începând cu ora 10.00.
5.3. Interviu - Sediul INSHR, Sala de conferinţe, 19.09.2019, conform programării ce se va afişa
odată cu rezultatele la proba scrisă.
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6. Bibliografia şi tematica
6.1 Tematică:
1. Legislaţia antisemită în perioada statului naţional legionar;
2. Politica rasială faţă de romi a regimului Antonescu;
3. Ghetoul din Chişinău;
4. Evreii din Odessa în perioada Holocaustului.
6.2. Bibliografie
a) ***, Raport final, Iaşi: Polirom, 2005, pp. 149-156, 227-245.
b) Jean Ancel, Contribuții la istoria României. Problema evreiască (1933 - 1944), vol. I, partea
I, Bucureşti: Hasefer, 2001, pp. 262-297.
c) Jean Ancel, Contribuții la istoria României. Problema evreiască (1933 - 1944), vol. I, partea
a II-a, Bucureşti: Hasefer, 2001, pp. 200-229.
d) Jean Ancel, Contribuții la istoria României. Problema evreiască (1933 - 1944), vol. II,
partea I, Bucureşti: Hasefer, 2003, pp. 173-273.
e) Paul Shapiro, Ghetoul din Chişinău, 1941-1942, Bucureşti: Curtea Veche/INSHR-EW,
2016, pp. 38-104, 115-125, 131-137.
f) Lya Benjamin, Sergiu Stanciu (coord), Evreii din România între anii 1940-1944, vol I,
Legislația antievreiască, Bucureşti: Hasefer, 1993, pp. XVII-LIII.
g) Ottmar Traşcă, “Chestiunea evreaiscă” în documentele militare române, 1941-1944, Iaşi:
Institutul European/ INSHR-EW, pp. 31-40.
h) Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii. Dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în
România lui Ion Antonescu, 1941-1944, Iaşi: Polirom, 2015, pp. 244-267.

Notă:
− Pot fi promovați doar candidații care au obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7 la probe.
− 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 și la locul
desfăşurării concursului.
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