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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai – în calitate de Coordonator – anunţă organizarea concursului 

pentru ocuparea a 2 posturi de cercetător științific, din cadrul proiectului cu titlul Enciclopedia 

imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG), cod PN-III-

P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. Contract 49PCCDI din 01/03/2018, proiecte componente P1 - Patrimoniu 

și imaginar lingvistic românesc. 

 

Detalii concurs: 

Cercetător: 2 posturi
1
: 

 2 posturi în cadrul proiectului component nr. 1 (Poziția 1 și Poziția 2) 

 

Norma de lucru: variabil – în medie 27 de ore/an/persoană 

Perioada angajării : determinată, în diferite intervale de timp pe perioada de implementare a proiectului 

(01.08.2019 – 31.08.2020)  

Data la care are loc selecţia: 19.07.2019, începând cu ora 10:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Litere, sala 119.  

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 15.07.2019, ora: 12:00 la Registratura Universității 

Babeș-Bolyai (Str. M. Kogălniceanu nr. 1), în atenția doamnei Delia Pîrv; 

 

I. Conţinutul dosarului de candidatură: 

1. cerere de înscriere la concurs cu menționarea poziție pentru care se candidează; 

2. curriculum vitae 

3. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, conform legii  

4. copii după diploma de bacalaureat, de licenţă, de masterat  

5. copie după diploma de doctor, precum și după alte diplome sau titluri științifice ori 

academice; 

6. lista lucrărilor științifice publicate; 

7. un plan de idei/o scurtă prezentare a temei prevăzute la proba de selecție pentru care se aplică 

8. alte documente considerate relevante de către candidat 

                                                           
1 Notă! Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească condițiile impuse de UEFISCDI pentru 

ocuparea unui post vacant în proiecte de tip PCCDI (https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-

cdi-pccdi)  
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II. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea posturilor de cercetător științific: 

 Deținerea unei diplome de doctor în filologie 

 Experiență de cercetare de minimum 4 ani 

 

Probe de selecţie: 

 Proba 1: Selecția dosarului de înscriere (eliminatorie) – rezultatele selectiei de dosare se vor 

afișa în data de 17.07.2019 la avizierul Facultății de Litere (Str. Horea nr. 31) 

 Proba 2: interviu (în data de 19.07.2019, la cerere se poate desfășura și prin Skype): în care 

vor fi analizate activitatea de cercetare, CV-ul și lista de publicații specifice și 

ilustrarea uneia dintre temele enumerate mai jos din perspectiva conceptului de 

imaginatie/imaginar/imaginal/bazin semantic: 

 Poziția 1 de cercetător din cadrul proiectului component nr. 1 - Patrimoniu și 

imaginar lingvistic – tema: Limbajul publicitar 

 Poziția 1 de cercetător din cadrul proiectului component nr. 1 - Patrimoniu și 

imaginar lingvistic – tema: Românii – proiecții identitare 

 

9. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfăşurare a selecţiei: 

 Nota minimă la proba 2: 50 de puncte; 

 Ierarhizarea candidatilor: conform notelor obținute. 

 

IV. Bibliografia orientativă: 

1. BACZKO, Broniclav Les Imaginaires sociaux : mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 

1984 

2. BOIA, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, Humanitas, 1998. 

3. BRAGA, Corin, ”Imagination, imaginaire, imaginal. Three French Concepts for 

Defining Creative Fantasy, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 

6, no. 16, 2007 

4. BRAGA, Corin (coord.), Morfologia lumilor posibile. Utopie, antiutopie, science-

fiction, fantasy, București, Tracus Arte, 2015 
5. CORBIN, Henry, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi, Paris, Flammarion, 

1958 

6. DURAND, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului (București: Univers 

Enciclopedic, 2000);  
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7. ROJAS MIX, Miguel, El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI, Buenos Aires, 

Prometeos Libros, 2006 

8. TAYLOR, Charles, Modern Social Imaginaries, Durham and London, Duke 

University Press, 2004 
 

Persoană de contact (detalii asupra concursului): lect. dr. Alin Mihailă (alinmihaila@gmail.com) 

 

RECTOR 

Acad. prof. dr. Ioan-Aurel POP  

 

 

Întocmit 

Director proiect 

Prof. univ. dr. Corin Braga 
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