Institutul de Matematica “Simion Stoilow” al Academiei
Romane scoate la concurs postul de
SECRETAR STIINTIFIC
Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, ale Regulamentului pentru ocuparea
functiilor de conducere in unitatile de cercetare ale Academiei Romane cu respectarea
prevederilor art.14 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea
si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile aduse de
Legea nr. 80/2018 de aprobare a OUG nr. 90/2017
Documentele solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs, in conformitate cu
“Regulamentul pentru ocuparea functiilor de conducere in unitatile de cercetare ale
Academiei Romane”:
a) cerere de inscriere la concurs
b) copie act de identitate
c) copie de pe diploma de doctor in matematica
d) copie, dupa caz, de pe Ordinul/Decizia de numire in calitate de cercetator
stiintific gradul II sau conferentiar universitar
e) curriculum vitae model europass (semnat si datat pe fiecare pagina)
f) lista lucrarilor stiintifice publicate (semnata si datata)
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
h) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
i)cazierul fiscal;
j)declaratie pe proprie raspundere ca nu a adus vreun prejudiciu patrimonial
unei unitati de cercetare – dezvoltare, conform legii.

La depunerea dosarelor de concurs, candidatii vor prezenta, in original,
documentele prevazute la lit. b) – d) in vederea certificarii conform cu originalul.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la Institutul de Matematica “Simion
Stoilow” al Academiei Romane, Compartimentul Resurse Umane, Calea Grivitei nr. 21,
etajul 5 in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.
Conditiie pentru ocuparea posturilor.
La concurs pot participa persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au cetatenie romana, domiciliu in Romania si capacitate deplina de exercitiu
b) nu au antecedente penale si se bucura de o buna reputatie
c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei pentru care
candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau
unitatile sanitare abilitate
d) au pregatire profesionala corespunzatoare postului pentru care candideaza
e) au titlul de doctor
f) sunt cel putin cercetator stiintific gradul II sau conferentiar universitar
Desfasurarea concursului:
Concursul consta in:
a) analiza si evaluarea dosarului candidatului de catre comisia de concurs
b) proba interviu
Concursul se va desfasura in data de 11.01.2019 ora 11:00 la sediul institutului.
Rezulatul concursului se va afisa la avizierul Institutului de Matematica “Simion Stoilow”
al Academiei Romane si pe site-ul Institutului de Matematica “Simion Stoilow” al
Academiei Romane in termen de maxim doua zile de la data desfasurarii concursului.
Contestatiile se depun in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatului.
Contestatiile se solutioneaza in termen de o zi lucratoare.
Detalii suplimentare: tel. 021-319.65.06 si www.imar.ro.
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