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ANUNŢ 

 

 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” scoate la concurs un post de asistent de 

cercetare pe perioadă determinată, în domeniul bioarheologie-carpologie. 

 

1. Specificul (atribuţiile) postului scos la concurs: 

     a) Postul este integrat proiectului de cercetare complex tip consorțiu Platformă 

pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și 

patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România (PATCULT#RO - PN-III-

P1-1.2-PCCDI- 2017-068) din cadrul proiectului nr. 1 Analiza interdisciplinară 

integrată și sistematică a datelor istorico-arheologice din perioadele cheie ale istoriei 

României din perspectivă bioarheologică care este coordonat de către Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” şi necesită cunoştinţe şi competenţe în domeniul 

bioarheologie-carpologie. Postul este pe o perioadă determinată de 26 luni (1 iulie 

2018 – 31 august 2020). 

Postul presupune capacitatea de a asista cercetările arheologice din punct de vedere 

al analizelor specifice de bioarheologie-carpologie, de a efectua cercetări de teren, de 

a realiza studiul şi documentarea materialului carpologic din depozitele arheologice, 

de a utiliza software şi aparatură specifică necesare studiilor de bioarheologie-

carpologie. 

 

    b) Sarcinile postului prevăd în principal efectuarea de înregistrări şi analize de 

specialitate în domeniul bioarheologie-carpologie; asistenţă de specialitate în 

domeniul bioarheologie-carpologie pentru derularea în bune condiții a proiectului 

Analiza interdisciplinară integrată și sistematică a datelor istorico-arheologice din 

perioadele cheie ale istoriei României din perspectivă bioarheologică; realizarea de 

publicaţii ştiinţifice (cu prioritate în reviste BDI, ISI și ale Institutului de Arheologie 

„Vasile Pârvan”); comunicări ştiinţifice la nivel național și internațional; expoziţii; 

participare la alte proiecte cu finanţare extra-bugetară. 

 

 

2. Dosarul de înscriere la concurs cuprinde următoarele: 

    a) cerere de înscriere, care include o declaraţie pe propria răspundere privind 

veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 

    b) copie după actul de identitate; 

    c) copii legalizate după diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă 

ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată după cartea de 

muncă (dacă este cazul) şi copie-extras după Registrul general de evidenţă a 

salariaţilor, pentru a dovedi vechimea (dacă este cazul); 
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    d) curriculum vitae; 

    e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din lucrările reprezentative; 

f) memoriu de activitate. 

 

3. Concursul constă în: 

a) verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi 

raportare la specialitatea şi specificul postului. 

Factori de evaluare: 

 1) Studii de specialitate. 

 2) Nivelul experienţei profesionale: prelucrare de material carpologic din 

diferite contexte arheologice, participare la săpături/cercetări arheologice şi la 

proiecte/programe ştiinţifice, comunicări prezentate la reuniuni ştiinţifice, alte 

activităţi relevante pentru nivelul experienţei profesionale (burse de specializare, etc). 

 3) Publicaţii ştiinţifice. 

 

b) probă scrisă şi/sau orală cu subiecte specifice profilului postului. 

 

 

Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al Institutului până 

în data de 21 iunie 2018; informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul 

Resurse Umane al Institutului, la tel. 021.212.88.70. 
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