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A N U N Ţ 
 

Secţia de de arte, arhitectură şi audiovizual a Academiei Române anunţă 
scoaterea la concurs a postului de conducere, director la Institutul de Istoria Artei „G. 
Oprescu”. 
 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală 
Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are 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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată 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. 
 

Cerinţele pentru ocuparea postului: 
- studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor; 
- experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutelor şi centrelor de 

minimum 10 ani; 
- titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru 

titular ori corespondent al Academiei Române; 
- competenţă managerială, decizională şi profesională; 
- dinamism, adaptabilitate, eficienţă şi capacitate de gestionare a resurselor 

alocate. 



 
 

 
Dosarul de concurs va conţine: 
 Cerere de înscriere adresată Preşedintelui Academiei Române; 
 Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină; 
 Memoriu de activitate ştiinţifică; 
 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 
 Proiectul managerial; 
 Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs 
(până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original; 

 Recomandare de la locul de muncă; 
 Originalul şi copia actului identitate; 
 Originalul şi copia carnetului de muncă/adeverinţă de vechime în original; 
 Originalele şi copiile documentelor referitoare la nivelul studiilor şi a altor 

acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome studii universitate şi post 
universitare, atestate etc.); 

 Adeverinţă medicală în original, care să ateste starea de sănătate. 
 
Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Registratura Academiei 

Române. Dosarele de concurs se primesc până la data de 2 aprilie 2015 (inclusiv) ora 
16:00, când expiră termenul limită de înscriere. Relaţii suplimentare se pot obţine 
zilnic la secretarul comisiei de concurs, telefon 021.212.86.30. 
 

Analiza dosarelor de concurs se va face de către comisia de concurs în ziua de 
3 aprilie a.c., afişarea cadidaţilor admişi se va face pe site-ul Academiei Române în 
aceeaşi zi, iar concursul se va desfăşura la sediul Secţiei în ziua de 15 aprilie a.c., 
începând cu ora 12:00 şi va consta în interviu şi susţinerea programului 
managerial de către fiecare candidat în faţa comisiei de concurs. 
 

Preşedintele Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual 
Acad. Răzvan THEODORESCU 


