
 

 

Str. Universiţăţii 7-9, Cluj-Napoca, RO-400091 

Tel.: 0264-40.53.00, 5114, 5374, 5110, 5123 
cercetare.ubbcluj.ro 

cercetare@ubbcluj.ro 

Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice  

ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de 

istoric (student masterand), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0390, nr. 

contract 128/2017, având titlul Schimbare și continuitate: administrația publică și corpul 

funcționarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război Mondial (1910-1925): 

Istoric (student masterand)- 1 post 

Norma de lucru: ( 4 ore/zi) 

Perioada angajării: determinată (01.07.2019 –31.12.2019) 

Data  la care are loc selecţia: 18.06.2019 

Ora: 11:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea Facultatea de Istorie și Filosofie (str. Napoca, 

nr. 11, sala Silviu Dragomir) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 14.06.2019, 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 candidatură: 

- cerere de înscriere la concurs; 

- curriculum vitae incluzând și lista lucrărilor publicate; 

- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei (adeverinței) de licenţă; 

- adeverință care justifică statutul de masterand în domeniul Istorie (adeverință masterat anul I). 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Istoric (student masterand): 

1) Absolvirea de studii superioare cu examen de licenţă în domeniul Istorie; candidatul să fie 

înscris într-un program de studii superioare aprofundate de masterat în domeniul Istorie cel puțin 

până în data de 31.12.2019; 

2) Nu este necesară experiența prealabilă în cercetarea științifică, dar existența ei constituie un 

avantaj. Reprezintă de asemenea un avantaj experiența în activități de voluntariat sau practică 

asociate cercetării științifice 

3) Probe de selecţie: 

1. Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

2. Interviu; 

3. Test practic de cunoștințe în utilizarea programului MS Excel în scopul prelucrării datelor 

istorice. 
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IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei: 

- experiența în interpretarea datelor istorice introduse în baze de date și fișiere de tip „foaie de 

lucru”/„spreadsheet” (MS Excel) este obligatorie; 

-  este necesară cunoașterea și utilizarea pachetului Microsoft Office, în particular MS Excel și 

MS Word; 

- cunoștințe privind istoria administrației publice din Transilvania în epoca modernă; 

-  cunoașterea limbii engleze sau franceze constituie avantaj; 

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

județene ale Arhivelor Naționale din Transilvania este obligatorie. 

 

Nota minimă la fiecare probă: 9. 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1, 2 și 3. 

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1, 2 și 3. 

V. Tematica: Istoria administrativă a Transilvaniei între 1900-1925 și elita administrativă a 

timpului 

VI. Bibliografia: 

A. Surse legislative 

Legile administrative din anul 1886 (21/1886 și 23/1886) în „Colecțiunea Legilor”, 

Budapesta, 1886, p.  214-273, 359-371. 

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) 
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Editura Universității din București, 2011, pp. 37-48, 106-111, 238-241, 335-361. 
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VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: lector dr. Vlad Popovici, adresă e-mail: 

vlad.popovici@ubbcluj.ro  

 

 

RECTOR, 

Acad. prof. dr. Ioan-Aurel POP  

                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                    Director proiect 

                                                                                                   Prof. dr. Pál Judit 


