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Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob”
al Academiei Române (ISMMA)
Organizeazǎ concurs pentru ocuparea unui post de cercetare vacant:
•

1 post de cercetător ştiințific gradul III (CS III) normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată, în domeniul matematică: Ecuatii cu derivate partiale, calcul variational,
analiza neliniara.

Concursul se va organiza şi desfǎşura conform reglementǎrilor din:
•
•
•

Legea 319/2003 - Statutul Cercetǎtorului;
Regulamentul de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare al
ISMMA (https://ismma.ro/);
Alte reglementǎri în vigoare stabilite de Academia Românǎ.

Condițiile de participare la concurs sunt:
• pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III, să aibă titlul de doctor şi activitate de
cercetare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 4 ani; pentru candidaţii
care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 8
ani în profilul postului;
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
1. Cererea candidatului de participare la concurs adresată directorului institutului;
2. Declarație de asumare a răspunderii scrisă de mână, de confirmare a faptului că datele din
dosar se referă la propriile activităţi şi realizări şi de luare la cunoştinţă a faptului că, în
caz contrar, va suporta consecinţele declaraţiei în fals, conform legislaţiei în vigoare;
3. Curriculum Vitae;
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4. Acte doveditoare ale vechimii în specialitate (adeverință de vechime în muncă, acte din
străinătate cu traducere și legalizare, copie legalizată de pe cartea de muncǎ sau copie extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, dupǎ caz)
5. Acte doveditoare ale studiilor (diploma de doctor - copie legalizată, atestat de echivalare
pentru diploma de doctor obţinută în străinătate - copie legalizată; diploma de licență și
foaie matricolă - copie legalizată, diploma de bacalaureat - copie legalizată);
6. Cartea de identitate - copie, certificat de naştere - copie legalizată;
7. Cazier judiciar;
8. Adeverinţă medicală;
9. Lista de lucrari publicate;
10. Listă de citări;
11. Memoriu de activitate.
Înscrierile se fac în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului, pânǎ la 09.07.2022, între
orele 9-14 la sediul ISMMA, secretariat (Calea 13 Septembrie, nr. 13, Casa Academiei, etaj 4).
Informații: office@ismma.ro, tartaudenisa@gmail.com, tel. 0735 191055 (dna. Denisa Niţescu).
Concursul se va desfǎşura conform art. 12 (CS III) din Regulamentul mai sus precizat, la sediul
ISMMA (Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București) dupa urmatorul calendar:
-

probǎ oralǎ în data de 14 IULIE 2022, ora 9:00.

Specificații: probă oralǎ/prezentare orală cu subiecte specific profilului postului ce se vor referi
la realizǎrile ştiinţifice ale candidaţilor şi la proiectele lor de viitoare cercetări.
Rezultatele concursului se vor afişa în aceeaşi zi în care a avut loc concursul, la sediu şi pe site.
Contestaţiile se formuleazǎ în termen de 2 zile lucrǎtoare de la comunicarea rezultatelor și se
depun la secretariatul ISMMA pânǎ în data de 18 IULIE 2022, ora 14. Rezultatele contestațiilor
se vor publica la sediu și pe site în decurs de 2 zile lucrǎtoare dupǎ primirea lor.

