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ANUNȚ  

 

INSTITUTUL  REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 cu sediul in Mun. 

București, sector 2, str. C. A. Rosetti, nr. 33, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

funcții contractuale vacante:  

 

Structura: DEPARTAMENT CERCETARE 

Postul de: Cercetător științific gr. II– nr. de posturi 2 

Postul de: Cercetător științific gr.III – nr. de posturi 2 

Postul de: Cercetător științific – nr. de posturi 2 

Postul de: Asistent de cercetare științifica – nr. de posturi 3 

 

 

I. Condiții pentru ocuparea posturilor:  

  

1. Postul de: Cercetător științific gr. II - Structura: DEPARTAMENT CERCETARE 

 

 

Documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor obligatorii și eliminatorii conform cu standardele 

minimale naționale de ocupare a posturilor de cercetare specifice funcției, conform Legii 1/2011, 

art. 285 alin. 3, cu modificările și completările ulterioare, repectiv Anexa nr. 31 la Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor 

minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din ı̂nvățământul superior, a 

gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului 

de abilitare din 20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 123bis din 15 februarie 2017. 

Formă aplicabilă la 30 octombrie 2021. 

Aceasta anexa cuprinde urmatoarele conditii: 

1.1 Definiții și condiții  

• Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei și studiilor culturale, al 

altor științe umaniste sau sociale sau în domenii de graniță cu acestea; 

• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor; 

• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea 

mai favorabilă candidatului; 

• Publicarea cărții bazate pe teza de doctorat (carte cu autor unic) reprezintă o condiție 

obligatorie pentru candidații la poziția de conferențiar universitar/cercetător științific II sau 

profesor universitar/cercetător științific I, precum și pentru obținerea abilitării; în funcție de 

editura la care este publicată, cartea se va încadra la unul dintre indicatorii I1, I4 sau I6; 

https://www.ibiol.ro/documente/metodologie/Standardele%20de%20evaluare%20pentru%20conferirea%20gradelor%20profesionale%20de%20cercetare%20de%20CSIII.doc
https://www.ibiol.ro/documente/metodologie/Standardele%20de%20evaluare%20pentru%20conferirea%20gradelor%20profesionale%20de%20cercetare%20de%20CSIII.doc
https://www.ibiol.ro/documente/metodologie/Standardele%20de%20evaluare%20pentru%20conferirea%20gradelor%20profesionale%20de%20cercetare%20de%20CSIII.doc
https://www.ibiol.ro/documente/metodologie/Standardele%20de%20evaluare%20pentru%20conferirea%20gradelor%20profesionale%20de%20cercetare%20de%20CSI_CS%20II.doc
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• În categoria "carte publicată la o editură din străinătate" (de la indicatorii I1 - I3) se 

încadrează orice carte/volum colectiv publicată/publicat într-o limbă de largă circulație 

internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu 

internațional în domeniul Artelor și Științelor Umaniste recunoscută de către CNCS 

(http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international_Ar

te%20&%20Stiinte%20Umaniste.pdf); Ruta complementară: orice volum publicat într-o 

limbă de largă circulație internațională disponibil în cel puțin 15 biblioteci ale unor instituții 

de învățământ superior și/sau de cercetare din state membre ale Uniunii Europene sau din 

statele membre ale OCDE, indexate în Karlsruhe Virtual Catalog (kvk.bibliothek.kit.edu) 

sau WorldCat (www.worldcat.org); 

• Recunoașterea/clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul 

publicării cărții sau articolului menționate. 

• Pentru Istorie și studii culturale, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: 

Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

1 IPS Thomson&Reuters http://ip-science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 

2 ERIHPLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 

3 Scopus www.scopus.com 

4 EBSCO www.ebscohost.com 

5 JSTOR www.jstor.org 

6 ProQuest www.proquest.com 

7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

8 CEEOL www.ceeol.com 

9 Persee www.persee.fr 

10 DOAJ https://doaj.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Punctaje. Se acordă următoarele punctaje, pe activitate:: 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
https://doaj.org/
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Pentru cercetător științific gradul II, conform legii 319/2003 din 8 iulie 2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare, candidatul trebuie să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în 

specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru 

candidații care provin din afară învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 

ani în profilul postului și titlul științific de doctor. 

  

 

2. Postul de Cercetător stiintific gr. III - Structura: DEPARTAMENT CERCETARE 

Condiția minimală pentru candidat este detinerea titlului de doctor in istorie sau alte științe sociale 

sau în domenii de graniță cu acestea, atestat in cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată 

pentru studii de doctorat, si este necesară îndeplinirea unuia dintre următoarele standarde minimale 

alternative:  

a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 2 lucrări științifice (studii / capitole în cărți), indexate 

în baze de date internaționale sau publicate in reviste nationale recunoscute (pentru articole) sau 

apărute la edituri de prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin 1 

lucrare candidatul trebuie să fie autor principal;  

b) una dintre următoarele alternative: calitatea de autor sau coautor al unei cărţi  sau calitatea de 

autor sau coautor a 2 capitole științifice în volume colective (dintre care unul ca autor principal). 

Pentru cercetător științific gradul III, conform legii 319/2003 din 8 iulie 2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare, candidatul trebuie să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în 

specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 4 ani; pentru candidații care provin din afară 

învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 8 ani. 

 

3. Postul de Cercetător științific - Structura: DEPARTAMENT CERCETARE 

Condiția minimală pentru candidat este detinerea titlului de doctor in istorie sau alte științe sociale 

în domenii de graniță cu acestea, atestat in cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată 
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pentru studii de doctorat, si este necesară îndeplinirea unuia dintre următoarele standarde minimale 

alternative:  

a) calitatea de autor/ coautor al unei lucrări științifice (studiu / capitol în carte) indexate în baze 

de date internaționale sau publicate in reviste nationale recunoscute (pentru articole) sau 

apărute la edituri de prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru una din 

lucrări candidatul trebuie să fie autor principal;  

b) calitatea de autor sau coautor al unei cărți/ autor sau coautor al unui capitol științific în volum 

colectiv.  

Pentru cercetător științific, conform legii 319/2003 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, candidatul trebuie să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau 

în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități. 

 

4. Postul de Asistent cerceteare științifică - Structura: DEPARTAMENT CERCETARE 

Condiția minimală este cea de student masterand sau doctorand la istorie in cadrul unei instituții de 

învățământ superior acreditată pentru studii de masterat, avand si calitatea de autor/ coautor al unei 

lucrări științifice (studiu / capitol carte / capitol in volum colectiv).  

Note:    

*Calitatea de autor principal se defineşte conform standardelor in domeniu.  

**Un articol apărut într-o publicație situată în Top 10 în domeniu este asimilat cu 4 articole indexate 

în baze de date internaționale recunoscute. 

 

3. Bibliografie de concurs 

Cărți 

Trăgători şi mistificatori. Contrarevoluţia Securităţii în decembrie 1989. Andrei Ursu, Roland O. 

Thomasson, în colaborare cu Mădălin Hodor, Editura Polirom, 2019; 

Teroriștii din ’89. Generalul Magistrat (r) Ioan Dan, Editura Lucman, 2012; 

„Dosarul Revoluției” Adevărul despre Minciuni. Noi probe prezentate de un fost șef al 

Procuraturilor Militare. Generalul Magistrat (r) Ioan Dan, Editura BLASSCO, 2015; 

Ceaușescu la Tîrgoviște. 22-25 decembrie 1989. Viorel Domenico, Editura Ion Cristoiu, 1999; 

Sibiul în revoluția din decembrie 1989. Paul Abrudan, Editura Casa Armatei, Sibiu, 1990; 

Misterele revoluției române. Aurel Perva, Carol Roman, Editura Semne, Bucureşti, 2009;  
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Ceauşescu şi Securitatea: constrîngere şi disidență în România anilor 1965-1989. Dennis Deletant, 

Georgeta Ciocâltea (trad.), Editura Humanitas, 1998; 

Ziua care nu se uită. Brașov, 15 noiembrie 1987. Marius Oprea (coord), Flori Bălănescu, Stăjerel 

Olaru. Editura Polirom, 2003; 

Academia politică de la Aiud. Borbely Erno, Editura Polirom 2019; 

Lupta mea pentru sindicate libere în România. Terorismul politic organizat de statul comunist. 

Vasile Paraschiv, Editura Polirom, 2005; 

 

Studii și articole 

Scurtul moment al adevărului şi începutul mistificării Revoluţiei: anul 1990, Roland O. Thomasson 

în colaborare cu Andrei Ursu. În „România de la comunism la postcomunism: Criză, transformare, 

democratizare” / Anuarul IICCMER, vol. XIV-XV (2019-2020), Editori: Dalia BÁTHORY, Ștefan 

BOSOMITU, Cosmin BUDEANCĂ. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și 

Memoria Exilului Românesc. – Editura Polirom, 2020 

The Uses of Absurdity: The Staged War Theory and the Romanian Revolution of December 1989, 

Richard Hall, East European Politics and Societies vol. 13, no. 3 (1999): 510-542. 

https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/the-uses-of-

absurdity.pdf 

Theories of Collective Action and Revolution:  Evidence from the 1989 Romanian Transition, 

Richard Hall, Europe-Asia Studies vol. 52, no. 6 (2000):  1069-1093. 

https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/theories-of-collective-

action-and-revolution-evidence-from-the-romanian-transition-of-december-1989-1.pdf 

The Dynamics of Media Independence in Post-Ceausescu Romania, Richard Hall, Journal of 

Communist Studies and Transition Politics vol. 12, no. 4 (December 1996):  102-123. 

https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/the-dynamics-of-media-

independence-in-post-ceau-escu-romania.pdf 

Practici ilegale ale Direcţiei Cercetări Penale din cadrul DSS (Compartimentul Arest, 1987‑1989). 

Oana Ionel Demetriade, Mihai Demetriade, în „România de la comunism la postcomunism: Criză, 

transformare, democratizare” / Anuarul IICCMER, vol. XIV-XV (2019-2020), Editori: Dalia 

BÁTHORY, Ștefan BOSOMITU, Cosmin BUDEANCĂ. Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului și Memoria Exilului Românesc. – Editura Polirom, 2020.  

«Discernământul politic şi juridic» al Securităţii. Deghizările represiunii în timpul regimului 

Ceauşescu, Andrei Ursu, în Noua Revistă a Drepturilor Omului, nr. 1, 2018, 

https://www.revistadrepturileomului.ro/assets/docs/2018_1/NRDO%202018_1_ursu.pdf 

https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/the-uses-of-absurdity.pdf
https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/the-uses-of-absurdity.pdf
https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/theories-of-collective-action-and-revolution-evidence-from-the-romanian-transition-of-december-1989-1.pdf
https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/theories-of-collective-action-and-revolution-evidence-from-the-romanian-transition-of-december-1989-1.pdf
https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/the-dynamics-of-media-independence-in-post-ceau-escu-romania.pdf
https://romanianrevolutionofdecember1989.files.wordpress.com/2020/04/the-dynamics-of-media-independence-in-post-ceau-escu-romania.pdf
https://www.revistadrepturileomului.ro/assets/docs/2018_1/NRDO%202018_1_ursu.pdf
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Lupta de rezistenţă a Securităţii. Planul şi implementarea sa la Revoluţie. Mădălin HODOR, Andrei 

URSU. În „Revoluţia din 1989. Învinşi şi învingători”, Anneli Ute Gabanyi, Alexandru Muraru, 

Andrei Muraru, Daniel Şandru (coord.), Editura Polirom, Iaşi. 

 

II. Condiții de participare la concurs 

1. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:   

   a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

   b) cunosc limba română, scris şi vorbit;   

   c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

   d) au capacitate deplină de exerciţiu;   

   e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   

   f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs;   

   g) 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 ar face-

o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.   

 

2. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente:   

   a) cerere de înscriere la concurs tip (se obţine de la sediul I.R.R.D) 

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;   

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;   

   d) carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau 

in specialitatea studiilor, in copie certificata conform cu originalul; exceptie de la atestarea vechimii 

in munca fac situatiile in care candidatul nu a mai desfasurat anterior activitate; 

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;   

   f) adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate;   

   g) curriculum vitae;   

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

   În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și 

ora desfăşurării primei probe a concursului.   

   Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea.  
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Toate documentele solicitate mai sus vor fi depuse în ordinea specificată (de la lit. a) la  g), într-

un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura 

candidatului. 

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română. 

 

III. Date privind desfășurarea concursului 

Dosarele de concurs se vor depune personal, de luni până  vineri, între orele 9:00-16:00,  până 

cel târziu la (data) 10.01.2022, la Secretariatul IRRD cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 2, str. C. 

A. Rosetti, nr. 33. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

 

Afişare anunţ concurs: (data)       10.12.2021 

Depunere dosare înscriere: (perioada)     10.12.2021-10.01.2022 

Selecţia dosarelor: (perioada)   11-13.01.2022  

Afișare rezultate selecție dosare: (data)     13.01.2022 

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: (data)   14.01.2022, pana la ora 16.00 

Soluţionare contestații și afișare rezultate: (data)    18.01.2022 

 

Proba scrisa: (data) 25-26.01.2022, începând cu ora 11.00 , la sediul Institutului Revoluției 

Române din  Decembrie 1989, Mun. Bucuresti, sector 2, str. C. A. Rosetti, nr. 33. 

Afișare rezultate probă scrisa: (data)      28.01.2022 

Depunere contestaţii probă scrisa: (data)     31.01.2022, până la ora16.00  

Soluţionare contestaţii și afișare rezultate: (data)    01.02.2022 

Afișare REZULTATE proba scrisa: (data)     02.02.2022 

 

Proba de interviu: (data) 03.02-07.02.2022, începând cu ora 11.00 la sediul Institutul Revolutiei 

Romane din  Decembrie 1989, Mun.  Bucuresti, sector 2, str. C. A. Rosetti, nr. 33. 

Afișare rezultate probă interviu: (data)     09.02.2022 

Depunere contestaţii probă interviu: (data)     10.02.2022, până la ora16.00  

Soluţionare contestaţii și afișare rezultate: (data)    14.02.2022 

Afișare REZULTATE FINALE : (data)    15.02.2022 
 

Informații suplimentare se pot obține prin WhatsApp la numerele de telefon 0730 457748 sau 

+17732035641, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 13.00 – 21.00. Persoană de contact: 

Andrei Ursu, Director Stiințific. Informatii despre desfasurarea concursului vor fi afisate si pe 

site-ul temporar al Directiei Cercetare la http://gh-ursu.ong.ro/directieCercetareIRRD.html.  

Director General 

Roman Petre 

http://gh-ursu.ong.ro/directieCercetareIRRD.html

