
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Universitatea  POLITEHNICA  din Bucureşti 

 

ANUNŢ 

 

În conformitate cu: 

 

• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 4346/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea și 

selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03; 

• Decizia nr. 40/25.01.2021 (Anexa 2 la procedura), 

 

Universitatea Politehnica din București organizează concurs la sediul din Splaiul 

Independenței, Nr.313, clădirea Rectorat, camera 420, etaj 4, pentru ocuparea pe perioadă 

determinată (15.02.2021-31.08.2022), a unui post de Cercetator stiintific III, cu normă de maxim 

60 de ora/lună, 42 de lei brut/oră, în cadrul proiectului Inclusive Responsible Research. 

Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility (IRR), cod 2020-1-ES01-KA203-

081978. 

Concursul constă în selecția dosarelor candidaților înscriși. 

 

 A. Condiții generale pentru ocuparea postului: 

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. 

 

 B. Condiții specifice pentru ocuparea postului. 

Educație solicitată:     - Studii superioare la nivel de doctorat; 

Experiența solicitată: - Experiență ȋn derularea proiectelor de cercetare finantate din fonduri nationale 

(Academia Romana, POSDRU, PN/UEFISCDI) si/sau internationale 

(ERASMUS, Horizon 2020) – 5 ani.  

Experiență ȋn domenii asociate dezvoltarii durabile si cunostinte referitoare la 

SDGs (Sustainable Development Goals) – 5 ani 
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 C. Conținutul dosarelor de candidatură: 

a) cerere de înscriere la concurs (Anexata prezentului anunț); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) documente care atesta educația, vechimea în munca, experiența generală și specifică, în 

conformitate cu cerințele din anunt; 

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propia raspundere că nu are antecedente penale care să-1 

facă incompatibil cu postul pentru care candidează (cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu 

de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea 

rezultatului final al procesului de recrutare și selecție); 

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării procesului de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unitațile abilitate; 

f) CV europass, datat și semnat pe fiecare pagina, în care se menționează proiectul și postul vizat. 

 

 D. Descrierea atribuțiilor și responsabilităților corespunzătoare postului 

 

Participă la implementarea activităților din cadrul activitatilor rezultatelor intelectuale IO1: 

Knowledge Mobilisation Report și IO2: Online Guide "Towards an Inclusive Responsible 

Research" 

 

 

 E. Modalitatea de înscriere la concurs 

 

Dosarele de participare vor conține documentele solicitate și se vor depune în plic/pachet 

închis, în intervalul orar 10.00-14.00, în două exemplare – un original şi o copie, cu mențiunea 

”Participare la selecţia experților pentru proiectul Inclusive Responsible Research. Knowledge 

Mobilisation and University Social Responsibility (IRR), cod 2020-1-ES01-KA203-081978.” la 

registratura UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr.313 până la data de 

04.02.2021, ora 14.00.  

  

F. Anunţarea şi publicarea rezultatelor 

 

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se 

face în termen de o zi lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin publicarea 

acestora pe site-ul și la avizierul UPB. 

 

 G. Soluţionarea contestaţiilor 

 

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării 

rezultatelor  şi  vor fi  soluţionate de Comisia  de contestaţii. Rezultatele definitive vor fi publicate 

pe site-ul și la avizierul UPB în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a 

contestațiilor. 
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 H. Calendarul procedurii de selecție 

 

ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Publicarea anunțului de selecție 26.01.2021 

Depunerea/Înregistrarea dosarelor 27.01.2021-04.02.2021 

Verificarea administrativă, evaluarea dosarelor 

și publicarea rezultatelor parțiale 
05.02.2021 

Depunerea contestațiilor 08.02.2021 

Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 

finale 
09.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT, 

 

Mihnea COSTOIU 

Rector 

 

 

 

 

AVIZAT, 

 

Gabriel DIMA 

Manager proiect 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

 

Alina Borcoş 

 

 

 
 


