INSTITUTUL DE MATEMATICA
“SIMION STOILOW”
ACADEMIA ROMANA
Calea Grivitei nr.21, 010702 Bucuresti
tel: 021 319 65 06; fax: 021 319 65 05

Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române
scoate la concurs postul de
Director adjunct
Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare – dezvoltare și ale Regulamentului pentru ocuparea func țiilor de
conducere în unitățile de cercetare ale Academiei Române.
Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs, în conformitate cu “Regulamentul
pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale Academiei Române”:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copie act de identitate;
c) copie de pe diploma de doctor în matematică;
d) copie, după caz, de pe ordinul/decizia de numire în calitate de cercetător știin țific gradul II sau
conferențiar universitar;
e) curriculum vitae (semnat și datat);
f) lista lucrărilor științifice (semnată și datată);
g) 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 unită țile
sanitare abilitate;
h) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
i) cazierul fiscal;
j) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în
vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;

k) declaraţie pe propria răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de
cercetare dezvoltare, conform legii.
La depunerea dosarelor de concurs, candidatii vor prezența, în original, documentele prevăzute la
lit. b) – d) în vederea certificării conform cu originalul. Candidații vor depune dosarele de înscriere la
Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române, Compartimentul Resurse Umane, Calea
Griviței nr. 21, etajul 5 până în data de 25.03.2019, ora 14:00.

Condițiile pentru ocuparea postului. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) au cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state ale Spa țiului
Economic European și domiciliu în România;
b) cunosc limba română scris și vorbit;
c) au capacitate deplină de exercițiu;
d) nu au fost condamnate 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 le-ar face incompatibile cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
e) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
f) nu au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală, dovada făcându-se pe bază
de certificat de cazier fiscal;
g) au titlul de doctor;
h) au cel puțîn titlul de cercetător științific gradul II sau conferențiar universitar.

Desfășurarea concursului:
Concursul constă în:
a) analiza și evaluarea dosarului candidatului de către comisia de concurs;
b) proba interviu.
Concursul se va desfășura în data de 08.04.2019 ora 10:00 la sediul institutului.
Rezultatul concursului se va afișa la avizierul Institutului de Matematică “Simion Stoilow” al
Academiei Române și pe site-ul Institutului de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române
în termen de maxim două zile de la dată desfășurării concursului.
Contestațiile se depun în termen de două zile lucrătoare de la dată afișării rezultatului. Contestațiile
se soluționează în termen de o zi lucrătoare.
Detalii suplimentare: tel. 021-319.65.06 și www.imar.ro.

Director,
Prof. dr. Lucian BEZNEA

