ANUNŢ

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea postului
de expert pe termen lung (tutore doctorat) în cadrul proiectului ”Performanţă şi excelenţă
în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”
POSDRU/159/1.5/S/142115.
Angajarea se va face pe perioadă determinată, pentru un program de 2 ore/zi, de la data
validării numirii până la finalizarea implementării proiectului, 07.06.2015.

A. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale şi condiţii specifice:
1. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea.
2. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
a) nivelul studiilor: studii universitare finalizate cu diplomă de doctor;
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b) domeniul studiilor1: economic;
c)

experiență didactică: de min. 15 ani;

d) alte condiţii specifice:
1. conducător de doctorat, expertiza în domeniul de studii universitare de doctorat:
științe economice;
2. experiență didactică, din care în cea doctorală min. 3 ani.
B. Probele de concurs:
Evaluarea candidaţilor se va face în două etape, astfel:
a) Etapa I – selecţia dosarelor - etapă eliminatorie, constând în verificarea îndeplinirii
condiţiilor de participare la concurs.
b) Etapa II – susţinerea unui interviu din tematica publicată.

C. Tematică şi bibliografie:
1.

Tematica:
a). Organizarea și desfășurarea procesului de cercetare doctorală;
b). Proceduri privind selecţia cercetătorilor doctoranzi, respectând criteriul egalităţii de
şanse, prevederile metodologice şi condiţiile de eligibilitate prevăzute de către Ghidul
Solicitantului;
c). Monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor activităţii de cercetare ştiinţifică
asumate de către cercetătorii sprijniţi;
d). Verificarea eligibilităţii candidaţilor la programul de cercetare doctorală.

2.

Bibliografia:
a). Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;
b). Ghidul Solicitantului – condiții generale 2013;
c). Ghidul Solicitantului – condiții specifice DMI 159 ”Sprijin pentru doctoranzi şi
cercetători postdoctorat”;

1

Conform art. 5 alin. 2 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant didactic auxiliar şi nedidactic;
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d). Instrucțiunile AMPOSDRU cu privire la grupul țintă:
- instrucțiunea 73/07.06.2013,
- instrucțiunea 71/04.06.2013,
- instrucțiunea 54/10.02.2012,
- instrucțiunea 42/07.03.2011;
e). Regulamentul ASE privind studiile universitare de doctorat.
D. Componenţa dosarului de concurs:
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe
propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (conform
model – Anexa 1 şi Anexa 1a);
b) curriculum vitae al candidatului în format european (www.cveuropean.ro/cvonline.html) – semnat şi datat;
c) lista de lucrări a candidatului – semnată şi datată;
d) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor sau
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia emis de MECTS - Copia se
semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
e) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de
candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
f) documente care să ateste calitatea de conducător de doctorat în domeniul ştiinţelor
economice;
g) documente referitoare la experienţa didactică şi experienţa în calitate de conducător
de doctorat;
h) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent
cărţii de identitate ori paşaportului. Copia se semnează de candidat pentru certificare
„conform cu originalul”;
i) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. Copiile
se semnează de candidat pentru certificare „conform cu originalul”;
j) alte documente care să dovedească îndeplinirea cerinţelor specifice.
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E. Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune direct la Biroul de Evaluare Academică (sala 2418) până
la data de 05/05/2014, ora 13.
Persoana de contact: Gabriela Zamfir - telefon: 021-3191900, int. 393, e-mail: dru@ase.ro.
Alte informaţii privind concursul se află pe site proiect http://excelenta.ase.ro.

F. Calendarul concursului:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Activități

Data

Publicarea anunțului
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților și
verificarea documentelor din dosar
Selecția dosarelor de către membrii comisiei de
concurs
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei
dosarelor
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
Susținerea interviului
Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul
interviului
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
Numirea pe funcție

25.04.2014
25.04 – 05.05.2014

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Director Resurse Umane,
Lect. univ. dr. Mihaela Maftei
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07.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
09.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
13.05.2014

Anexa 1
Nr. înregistrare ASE............../..................
APROBAT
RECTOR,

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul / subsemnata ................................................................ născut/ă la data de (ziua,
luna,
anul)
......................................................................,
absolvent
al
facultăţii
..................................................,
(gradul
didactic
sau
de
cercetare
şi
locul
de
muncă)
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................., vă rog să
binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de expert pe termen
lung (tutore doctorat) în cadrul proiectului ”Performanţă şi excelenţă în cercetarea
doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”
POSDRU/159/1.5/S/142115.
Menţionez că sunt conducător de doctorat din anul …........................................., în domeniul
de specialitate .....................................................................................

Data .......................................

Semnătura .............................
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Anexa 1a

Asumarea răspunderii

SCRISĂ DE MÂNĂ, în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi
realizări, în caz contrar suportând consecinţele legii.

Semnătură
Data
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