Nr. 160/29.06.2022

ANUNŢ

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu cu sediul în Bd. Victoriei, nr. 40, tel. 0269 212604,
organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, normă întreagă,
pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, specialitatea istoria orașelor și cartografie. Concursul
se va desfășura conform Legii nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, și Ordinului nr. 6129 din 20.12.2016. Dosarele de concurs se depun la secretariatul
Institutului, începând cu 29 iunie 2022, ora 8:00 timp de 30 de zile calendaristice. Proba scrisă se va
desfășura în data de 4 august 2022, începând cu ora 11:00 la sediul Institutului. Informații
suplimentare se pot obține la secretariatul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, la telefon
0269 212604, de luni până vineri, între orele 8-16, sau pe site-ul Institutului www.icsusib.ro.
Condiții generale de participare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice pentru participare la concurs:
Candidații care participă la concursul pentru ocuparea postului de CS III trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a) deținerea diplomei de doctor în istorie;
b) media minimă a anilor de studii universitare este mai egală sau mai mare de 8.00;
c) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel
puțin 4 ani; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării
științifice, o vechime de 8 ani in profilul postului;
d) îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, stabilite
prin Ordin al MENCS nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în MO, Partea I, nr. 123 din 15
februarie 2017.
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Concursul constă în:
Analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și
aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activității locului de muncă a
candidatului și a performanțelor sale conforme cu fișa postului și fișei de sarcini și atribuțiuni
corespunzătoare postului de CS III, probă scrisă și susținerea unui interviu, în conformitate cu
Legea nr. 319/2003, Ordinul nr. 6129 din 20.12.2016 al MENCS și Metodologia cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor de cercetare în ICSU Sibiu, afișată pe site-ul site-ul ICSU Sibiu
(www.icsusib.ro).
Etapele și calendarul concursului:
Etapa I – depunerea și selecția dosarelor:
În perioada 29.06.2022-29.07.2022: depunerea dosarelor. Dosarul de concurs construit de candidat
împreună cu suportul electronic care conține dosarul scanat se depune la adresa ICSU Sibiu ((B-dul
Victoriei 40, tel. 0269 212604), direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau curierat care
permit confirmarea primirii.
În 01.08.2022: se comunică fiecărui candidat înscris avizul de validare a dosarului. Îndeplinirea de
către fiecare candidat a condițiilor prevăzute de lege şi validarea dosarului vor fi certificate prin
aviz în vederea participării de către candidat în următoarea etapă a concursului.
Până în data de 02.08.2022, ora 1600, candidații nemulțumiți de selecţia dosarelor pot depune
contestaţie împotriva nerespectării procedurilor legale de concurs.
În 03.08.2022 se afișează rezultatele contestațiilor la sediul Institutului şi pe pagina de internet a
Institutului (www.icsusib.ro).
Etapa a II-a – proba scrisă:
În 04.08.2022, începând cu ora 1100 va avea loc susținerea unei probe scrise.
În 05.08.2022, până la ora 1600, se afișează rezultatele la sediul institutului şi pe pagina de internet a
Institutului (www.icsusib.ro).
Până în data de 08.08.2022, ora 1600, candidații nemulțumiți pot depune contestație doar pentru
nerespectarea procedurilor legale de concurs.
În 09.08.2022, până la ora 1600, se afișează rezultatele contestațiilor la sediul institutului şi pe
pagina de internet a Institutului (www.icsusib.ro).
Etapa a II-a – interviu:
În 19.08.2022, începând cu ora 1100 va avea loc interviul.
În 22.08.2022, până la ora 1600, se afișează rezultatele interviului la sediul institutului şi pe pagina
de internet a Institutului (www.icsusib.ro).
Până în data de 23.08.2022, ora 1600, candidații nemulțumiți pot depune contestație doar pentru
nerespectarea procedurilor legale de concurs.
În 24.08.2022, până la ora 1600, se afișează rezultatele contestațiilor la sediul institutului şi pe
pagina de internet a Institutului (www.icsusib.ro).
Până în data de 25.08.2022 se afișează rezultatele finale ale concursului la sediul institutului şi pe
pagina de internet a Institutului (www.icsusib.ro).
Toate probele se vor desfășura la sediul ICSU Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 40, conform datelor și orelor
specificate. Rezultatul fiecărei etape va fi afișat la sediul ICSU Sibiu și pe site-ul Instituției
(www.icsusib.ro). Accesul în sala de concurs se va face pe baza actului de identitate.
Descrierea sarcinilor ce revin postului: post de execuţie şi cercetare conform fişei postului.
Descrierea procedurii de concurs: procedura de concurs se va desfășura conform Metodologiei
cadru de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare în Institutul de Cercetări Socio-Umane
Sibiu, aflată pe site-ul Institutului: www.icsusib.ro.
DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Rudolf Gräf
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Dosarul pentru înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de cercetător științific, gradul
III, va conține următoarele documente:
a) opis;
b) cererea-tip de înscriere la concurs (conform Anexei 2.1), adresată conducerii instituției, prin
care se solicită înscrierea la concurs, semnată de candidat și datată;
c) fișa de evaluare (în original) – din partea candidatului , în care acesta prezintă îndeplinirea
standardelor minimale specifice postului ș (datată și semnată de candidat pe fiecare pagină):
➢ pentru postul de cercetător științific II se prezintă îndeplinirea standardelor minimale
naționale aprobate prin Ordin de Ministru (vezi fișa de verificare din Anexa 2.3);
d) declarație de asumare a răspunderii (în original), scrisă de mână de către candidat, cu toate
datele de identificare, în care 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 (a se vedea modelul afișat pe „JOB-URI CERCETARE”, pe site-ul MEC
www.reasearch.edu.ro , la capitolul informații sau Anexa 2.6);
e) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
regulamentului (UE) 2016/679 (conform Anexa 2.7)
f) curriculum vitae (în original) al candidatului cu datele de contact ale acestuia, în format tipărit,
datat și semnat de candidat pe fiecare pagină (acesta trebuie să cuprindă informații despre studiile
efectuate și diplomele obținute, informații despre experiența profesională și locurile de muncă
relevante, informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare sau granturi pe care le-a condus ca
director de proiect sau la care a participat ca membru în echipa de cercetare, în cazul în care există
astfel de proiecte sau granturi se indică pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și
principalele publicații informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a calităților
științifice rezultate);
g) Acte doveditoare ale vechimii în specialitate (actele emise în străinătate se echivalează la
cerere):
➢ copie legalizată de pe cartea de muncă; raport de salariat (extras din Revisal etc.)., pentru a
dovedi vechimea, dacă este cazul;
➢ adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se
evidențiază traiectoria profesională (perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în
învățământul superior / cercetare științifică / alte activități);
➢ documentul(ele) care atestă, dacă este cazul, desfășurarea de activități în învățământul
superior sau activități de cercetare în țară ori în străinătate (în original, adeverințele din
străinătate trebuie traduse și legalizate). Conform Legii nr. 319/ 2003, art. 37 cetățenilor
români care au lucrat în străinătate în cercetare-dezvoltare li se echivalează integral, la
cerere, vechimea in specialitate, pe baza documentelor care atesta acest lucru;
h) Acte doveditoare ale studiilor:
➢ copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licență ori
echivalenta, însoțite de foaia matricolă, diplomă de master sau atestat de recunoaștere; în
cazul în care diplomele sunt emise în străinătate, acestea sunt traduse și legalizate;
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➢ copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului,
precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice; și, în cazul în care diploma
de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare
a acesteia;
i) Acte doveditoare ale identității (legalizate):
➢ certificat de naștere (legalizat); copia cărții de identitate sau în cazul în care candidatul nu
are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate echivalent cărții
de identitate ori pașaportului (nelegalizate);
➢ în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii legalizate după documente care atestă
schimbarea numelui – certificat de naștere; certificat de căsătorie sau dovada schimbării
numelui (legalizate);
j) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
k) 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 unitățile
sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
l) Copii certificate ale anunțurilor de scoatere la concurs a postului - anunțul de la sediul
instituției (semnat și ștampilat) și anunțul din ziarul de circulație națională (copia din ziar să fie
marcată „conform cu originalul” și să conțină datele de identificare ale ziarului, iar data de apariție
a ziarului să fie aceeași cu dat anunțului de la sediu);
l) lista de lucrări științifice a candidatului în format tipărit, semnată de candidat; lista va fi
structurată în raport cu cerințele preliminare și cu criteriile de evaluare, în această ordine:
➢ teza sau tezele de doctorat;
➢ cărți publicate (unde este cazul);
➢ articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute
sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS;
➢ studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară
sau străinătate (ISI și/sau BDI);
➢ proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract / grant;
➢ altele (inclusiv citările);
m) dosar cu lucrări științifice: se scanează, în format pdf, fiecare lucrare științifică menționată în
lista cu lucrări științifice cu denumirea acesteia, respectând ordinea din listă;
n) rezumatul în limba română și într-o limbă de circulație internațională al tezei de doctorat,
redactat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
o) o propunere de dezvoltare a carierei (în cazul candidaților la postul de cercetător științific II
sau cercetător științific I) atât din punct de vedere didactic, dacă este cazul, cât și din punct de
vedere al activităților de cercetare științifică a candidatului; propunerea se redactează de către
candidat și va cuprinde maxim 10 pagini;
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p) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor
situații de incompatibilitate (vezi Anexa 2.5);
r) la dosarul de concurs se atașează și un suport USB cu întreg conținutul acestuia scanat, în vederea
trimiterii către Comisia de concurs (documentele create de candidat vor fi în format „pdf“, iar cele
preexistente, precum actele de identitate, actele de studii, vor fi scanate). Suportul USB se
înregistrează la registratura unității, se scrie numărul de înregistrare pe acesta.
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI
DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III

1. The history of cartography, vol. 1 – Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the
Mediterranean (J. B. Harley și David Woodward ed.), Chicago – London: University of Chicago Press, 1987; vol. 3
– Cartography in the European Renaissance (David Woodward ed.), Chicago – London: University of Chicago
Press, 2007; vol. 4 – Cartography in the European Enlightenment (Matthew Edney și Mary Pedley ed.), Chicago –
London: University of Chicago Press, 2019; vol. 6 – Cartography in the Twentieth Century (M. Monmonier ed.),
Chicago–London: University of Chicago Press, 2015.
2. Heather Kennedy ed., Dictionary of GIS Terminology. Redlands: ESRI Press, 2000.
3. Alexander J. Kent și Peter Vujakovic ed., The Routledge Handbook of Mapping and Cartography. London–New
York: Routledge, 2017.
4. Ian N. Gregory și Paul S. Ell ed., Historical GIS, Technologies, Methodologies and Scholarship. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007.
5. Josef Paldus, Die militärischen Aufnahmen im Bereiche der Habsburgischen Länder aus der Zeit Kaiser Josephs II.
Wien: Hölder, 1919.
6. Ernst Wagner, Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen: mit einer Einführung in die historische
Statistik des Landes. Köln–Wien: Böhlau, 1977.
7. Mumford, Lewis, The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York–Harcourt:
Brace and World, 1961.
8. Steven Seegel, Mapping Europe’s Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago: University of
Chicago Press, 2012.
9. James Elliot, The City in Maps: Urban Mapping to 1900. London: British Library, 1987.
10. Paul M. Hohenberg, Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europe, 1000–1994. Cambridge (Massachusetts)–
London: Harvard University Press, 1995.
11. Rosemary Wakeman, A Modern History of European Cities: 1815 to the Present. Bloomsbury Academic, 2020.
12. Anngret Simms, Sarah Gearty, „The European Historic Towns Atlas Project: Succes and Challenges (with
Particular Reference to the Irish Historic Town Atlas)”, în Urban History 46, no. 1 (2018): 149–162.
13. Mădălina Valeria Veres, „Redefining Imperial Borders: Marking the Eastern Border of the Habsburg Monarchy in
the Second Half of the Eighteenth Century”, în History of Cartography. Lecture Notes in Geoinformation and
Cartography. Berlin: Springer (2012): 3–23.
14. Timár Gábor: „Habsburg geodetic and cartographic activities in the Old Romania”, în Studii şi Cercetări, Seria
Geologie–Geografie 13 (2008): 93–102.
15. Zsombor Bartos‐Elekes, Gábor Timár, Zoltán Imecs, Zsolt Magyari‐Sáska, „Georeferencing the topographic map of
Walachia (1855–1864)”, paper presented at 8th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic
Heritage Rome, Italy, 19–20 September 2013.
16. Vasile Ciobanu, Pál Judit, Anda-Lucia Spânu (ed.), Bibliografia istorică a oraşelor din România. București: Editura
Academiei Române, 2008.
17. Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice și cartografice. Bucureşti: Editura Științifică și
Enciclopedică, 1978.
18. Traian Crăcea, Dinamica peisajului geografic reflectată în documentele cartografice în Depresiunea Sibiului. Sibiu:
Editura Universității „Lucian Blaga”, 2008.
19. N. Docan, „Memoriu despre lucrările cartografice privitoare la războiul din 1787–1791”, în Analele Academiei
Române. Memoriile Secțiunii Istorice, Seria II, tom 34 (1912).
20. Sofronie Mureșan, „Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la
Banat”, în Patrimonium Banaticum, tom III (2004): 101–110.
21. Căpitan G.G. Pârjolescu, Din istoricul hărților Principatelor și Harta României. București: Tipografia „Națională”,
1908.
22. Paul Niedermaier, Geneza orașelor medievale în Transilvania. București: Editura Academiei Române (Contribuții
privind istoria orașelor, vol. XIV), 2016.
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23. Laurențiu Rădvan, At Europe’s Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities. Leiden–Boston: Brill,
2010.
24. Atlas istoric al orașelor din România / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Seriile A – Moldova, B – Țara
Românească, C – Transilvania. București: Editura Enciclopedică, fasciculele: Suceava, Siret, Târgoviște,
Câmpulung, Brăila, Sebeș, Sighișoara.
25. „Historia Urbana”, București: Editura Academiei Române, tomurile XXIII (2015), XXIV (2016), XXV (2017),
XXVI (2018), XXVII (2019), XXVIII (2020).
26. Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New History, 2016
27. Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. 1 Die wirtschaftliche Entwicklung, VÖAW, Wien 1973) sau vol I din
varianta in limba română): Monarhia Habsburgică (1848–1918). Vol. I., Dezvoltarea economică, administrația și
sistemul juridic, forța armată, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Polirom, Ediţie în limba română
coordonată îngrijită de Rudolf Gräf. Traducere de Iosif Marin Balog, Loránd Mádly și Nicolae Teșculă. Cuvântînainte de Ioan-Aurel Pop.
28 Istoria Transilvaniei. Vol. III (de la 1711 până la 1918), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari,
Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2008
29. Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (Hgg.), Ulrike Hamat (Red.), Soziale
Strukturen. 2. Teilband: Die Gesellschaft der Habsburgermonarchie im Kartenbild. Verwaltungs-, Sozial- und
Infrastrukturen. Nach dem Zensus von 1910.Bearbeitet Helmut Rumpler und Martin Seger. VÖAW, Wien 2010.
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