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ANUNT 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului 

de asistent de cercetare științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Schimbare si 

continuitate: administrația publica si corpul funcționarilor publici din Transilvania înainte 

si după Primul Război Mondial (1910-1925), cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390, nr. contract 

128/2017. 

Detalii concurs: 

Istoric (masterand) - 1 post 

Norma de lucru: (4 ore/zi), 

Perioada angajării : determinata 15.10.2017 – 31.12.2019 

Data  la care are loc selecţia: 12.10.2017 

Ora: 12:00 

Locul desfasurarii concursului: Facultatea de Istorie și Filosofie (str. Napoca, nr. 11, 

sala Silviu Dragomir) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10.10.2017 ora: 12:00 la Biroul 

Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota 

(tel +40264405300 int. 5102); 

II. Conţinutul dosarului de candidatura: 

- cerere de înscriere la concurs 

- curriculum vitae; 

- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi adeverință înscriere masterat; 

- copii după alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

- lista lucrărilor publicate și a evenimentelor științifice la care candidatul a luat parte; 

- alte documente (diplome, atestate de participare, certificate de calificare profesională etc.) 

considerate de către candidat a fi relevante și care atestă încadrarea sa în cerințele postului. 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Istoric: 

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa sau de diploma în domeniul Istorie; 

înmatricularea ca student-masterand în domeniul Istorie.  

3) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfasurare a selecţiei: 

Condiții obligatorii: 
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- disponibilitatea de a se deplasa pentru cercetare de arhivă, în cadrul proiectului, la serviciile 

județene ale Arhivelor Naționale din Transilvania este obligatorie 

- experiența introducerii de date în fișiere de tip Excel este obligatorie 

Condiții ce pot constitui avantaje: 

- cunoașterea limbilor maghiară și/sau germană constituie un avantaj 

- experiența cercetării în arhive probată prin lucrarea de licență/disertație/publicații constituie un 

avantaj 

Nota minima la fiecare probă: 9 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2 

Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2 

V. Tematica: 

Istoria administrativă a Transilvaniei între 1900-1925 

VI. Bibliografia: 

A. Surse legislative 

1. 1886. évi XXI. törvénycikk. A törvényhatóságokról (https://1000ev.hu/index.php? 

a=3&param=6214) 

2. Legea pentru unificare administrativă din 1925 (95/1925) 

(http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-95-din-13-iunie-1925-pentru-unificarea-administrativ-

emitent-parlamentul-publicat-n-monitorul-107203.html) 

B. Bibliografie 

1. Judit Pál, “The Survival of the Traditional Elite: The Transylvanian Lord Lieutenant Corps in 

1910” in Colloquia. Journal of Central European Studies, vol. XIV. (2007), p. 75–87. 

2. Gheorghe Iancu, „Unificarea legislativă. Sistemul administrativ al României (1919-1939)” în 

Dezvoltare şi modernizare în România interbelică. 1919-1939. Culegere de studii, Bucureşti, 

1988, p. 39-67. 

3. Manuel Guțan, Istoria administratiei publice romanesti, Bucuresti, 2006. 

4. Monika Kozári, A dualista rendszer, 1867-1918, Budapest, 2005. 
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