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 (IMAR)

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de cercetare
 1 post de Cercetător Ştiinţific gradul I (CS I), la Centrul de studii avansate în
fizică, în specialitatea Structura materiei

INSCRIERI: În perioada 17 martie – 15 aprilie 2020, la Compartimentul
Resurse Umane al IMAR, Calea Griviţei nr. 21, Bucureşti (etaj 5, camera 504),
între orele 10:00 şi 14:00. Relaţii la tel. 0729807142.
Candidaţii trebuie să satisfacă cerinţele Legii nr. 319/8.07.2003.

Componenţa dosarului:
Cerere tip completată și semnată
CV cu memoriu de activitate, în limba română, semnate
Lista de lucrări semnată
Câte un exemplar din fiecare lucrare considerată reprezentativă (minim 5 pentru
posturile de CS I)
• Adeverinţă de la ultimul loc de muncă
•
•
•
•

• Copie de pe cartea de identitate
• Copie-extras de pe Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL)
pentru a dovedi vechimea
• Copii legalizate ale următoarelor documente:
1. certificat de naştere
2. certificat de căsătorie, dacă este cazul
3. diplomă de bacalaureat
4. diplomă de licenţă şi foaia matricolă
5. diplomă de doctor (şi atestatul de echivalare a acestei diplome pentru cele
eliberate de instituţii din străinătate)
6. diploma de master (şi atestatul de echivalare a acestei diplome pentru
diplomele de master eliberate de universităţi din străinătate)
• fişa de verificare a criteriilor minimale CNATDCU;
• declaraţie de asumare a răspunderii privind datele din dosar (scrisâ de mână);
• copie legalizată de pe cartea de muncă.
Următoarele documente trebuie depuse şi în format electronic (pe CD) sau transmise prin
e-mail la adresele: Cristodor.Ionescu@imar.ro şi Dan.Timotin@imar.ro
 CV cu memoriu de activitate
 Listă de lucrări
 Lucrări considerate reprezentative (fişiere .pdf - minim 5 lucrări)
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