
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 

 Un post de Cercetător Ştiinţific gradul II (CS II)

Condiții de eligibilitate : 

 Candidații trebuie să aibă titlul de doctor. 
 De asemenea,  in  conformitate  cu  art.  16,  al.  (3),  lit.  d)  din  Legea  319/2003,

candidatii trebuie:
         d) [...] să aibă activitate de cercetare - dezvoltare în specialitate sau în
învăţământul  superior  de  cel  puţin  8  ani  şi  titlul  ştiinţific  de  doctor;  pentru
candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice,
o vechime de 12 ani în profilul postului.

Candidaţii pot consulta Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare din
cadrul IMAR accesând       http://www.imar.ro/~imar/metodologie.htm

INSCRIERI:  În  perioada  27  octombrie  –  25  noiembrie  2021,  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. 0213196506/0729807142. 



Componenţa dosarului:
 Cerere de înscriere completată și semnată
 CV cu memoriu de activitate, în limba română, semnat
 Lista de lucrări semnată
 Câte un exemplar din fiecare lucrare considerată reprezentativă (minim 5 lucrări)
 Adeverinţă de la ultimul loc de muncă,  în  care  se  evidențiază  traiectoria

profesională
 Dacă  este  cazul,  documente  prin  care  se  atestă  desfășurarea  de  activități  de

cercetare în țară ori străinătate
 Copie de pe cartea de identitate
 Copie-extras de pe Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL)  
 Copii legalizate ale următoarelor documente:

1. certificat de naştere

2. certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui prin căsătorie

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)

 copie legalizată de pe cartea de muncă
 fişa de verificare a criteriilor minimale CNATDCU;
 acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 declaraţie de asumare a răspunderii scrisă de mâna, prin care se afirmă că datele

din dosar se referă la propriile activități  și  realizări,  în caz contrar  candidatul
suportând  consecințele  declarațiilor  în  fals,  în  conformitate  cu  legislația  în
vigoare. 

Următoarele documente trebuie depuse şi în format electronic (pe CD) sau transmise prin
e-mail la adresele: C  ristodor  .  Ionescu  @imar.ro    şi  Dan.Timotin@imar.ro

 CV cu memoriu de activitate 
 Listă de lucrări 
 Lucrări considerate reprezentative (fişiere .pdf - minim 5 lucrări) 

               
 26.10.2021                                                                            DIRECTOR,
                                                                                      CS I Dr. Lucian Beznea
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