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ANUNŢ 
 

            În temeiul Legii nr. 319/2013 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Institutul de Economie 
Natională organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de Cercetător ştiinţific, ½ normă. 

  Concursul constă în următoarele etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu. 

 
Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

 cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei, conform Anexei 2, din Hotărârea 
nr.1336/2022; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de 
valabilitate; 

 copia legalizată a certificatului de căsătorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume; 

 copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă ori echivalentă, însoţite de 
foaia matricolă; 

 copia legalizată a diplomei de master, însoţită de foaia matricolă; 

 copia legalizată a diplomei de doctor în domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE, ramura de știință 
ȘTIINȚE ECONOMICE sau adeverință de la școala doctorală, care confirmă statutul de cercetător 
doctorand în stagiu, cu indicarea anului înscrierii; 

 copia legalizată a carnetului de muncă, extras din Registrul General de evidenţă a salariaţilor şi adeverinţă 
eliberată de anagajator pentru a dovedi vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului (adeverinţă conform Anexei 3 din Hotărârea nr.1336/2022); 

 Curriculum Vitae în limba română, format Europass; 

 cazier judiciar; 

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

 copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

 alte documente, diplome sau titluri ştiinţifice relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

Condiţii minime de experiență profesională pentru înscriere la concurs: 

 candidatul trebuie să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învaţământul superior de 
cel puțin 2 ani, sau de cel puțin 4 ani în alte activităţi; 

 candidatul trebuie să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă;  

 pentru candidații cu stagiu de licență de 3 ani, trebuie să fie absolvenți de studii universitare de master. 

 

Condiții specifice: 

 cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, la nivel C2, dovedită prin certificat / diplomă.  
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Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii generale: 
a) are cetăţenia română, cetăţenia 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 capacitate deplină de exerciţiu; 
d) 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; 
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific, potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; condițiile minime și cele specifice trebuie îndeplinite cumulativ; 
f) 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; 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a 
exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, sau față 
de acesta nu s-a luat măsuri de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 
h) nu a comis infracțiunile prevazute la art.1, alin. 2 din Legea nr.118/2019 privind registrul național automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum 
și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35, alin.1, lit.h.     
 
Bibliografie pentru probele de concurs: 

1. Beker V. (2015), Is Economics a Science? A Discussion of Some Methodological Issues, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=839307; 

2. EC - People first – Modernising the European Commission - https://commission.europa.eu/about-european-
commission/organisational-structure/people-first-modernising-european-commission_en#documents; 

3. EC - Sustainable Development Goals - https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/international-
strategies/sustainable-development-goals_en; 

4. EC - Shaping Europe’s digital future - https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies;  
5. Guvernul Romaniei (2021), Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul 

UE (28 octombrie 2021), https://mfe.gov.ro/pnrr/; 
6. Hoffman S. (2021), The Five Forces That Change Everything: How Technology is Shaping Our Future, 

Editura Matt Holt Books Dallas; https://www.youtube.com/watch?v=nanvE9q-nlc; 
7. Isărescu M., Postolache T. (coord.) (2001, 2007), Laureaţii Nobel în economie. Discursuri de recepţie, vol 

I-IV, Editura Expert, Bucureşti; 
8. Overby S. (2021), 10 digital transformation metrics to measure success in 2021 - 

https://enterprisersproject.com/article/2021/5/10-digital-transformation-metrics-2021; 
9. Simionescu B. (coord) (2021), Pandemia. Constrângeri şi oportunităţi economice. Editura Academiei 

Române, 2021; 
10. Stiglitz J. (2012), The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, ISBN 

0393345068;   
11. Stiglitz J (2019), People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent,  Editura: 

W.W.Norton; 
12. Taleb N.N. (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House (U.S.) Allen 

Lane (U.K.) 978-1400063512 (U.S.), ISBN 978-0713999952 (U.K.); 
13. Goschin Z. (2011), Statistică regională. Teorie şi aplicaţii, Ediţia a doua revizuită şi adăugită, Editura ASE, 

Bucureşti, 
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/201628?pn=opac%2FSearch&q=statistica+regionala
#level=all&location=0&ob=asc&q=statistica+regionala&sb=relevance&start=0&view=CONTENT; 
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14. Titan E. (2012), Statistică. Teorie şi aplicații în sectorul terțiar, Ed. Meteor Press, 
https://www.meteorpress.ro/carti/statistica.html#resp-tab2; 

15. Voineagu V., Titan E. și alții (2007), Teorie şi practică econometrică, Ed. Meteor Press, 
https://www.meteorpress.ro/carti/teorie-si-practica-econometrica.html#resp-tab2; 

16. UN - The Sustainable Development Goals - https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/. 

       

Dosarele se depun la Biroul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ, până la data de 20 aprilie 
2023, ora 1600, tel: 021.3182467. 

 
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru Cercetător ştiinţific: 
   

 21.03.2023- publicare anunț de organizare a concursului; 

 22.03.2023-20.04.2023 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs; 

 21.04.2023, orele 10:00-16:00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul selectiei dosarelor de înscriere; 

 24.04.2023, până la ora 12:00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor; 

 24.04.2023, orele 12:00- 16:00 - soluţionarea contestațiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al selecției 
dosarelor de înscriere; 

 25.04.2023 orele 10.00-12:00 – susţinerea probei scrise;   

 25.04.2023 ora 16:00 - afişarea rezultatelor după susţinerea probei scrise; 

 26.04.2023, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii la susţinerea probei scrise;  

 26.04.2023, orele 12:00- 16:00 – soluționarea contestațiilor şi afişarea listei cu rezultatul final la proba scrisă; 

 26.04.2023 ora 16 – afișarea planificării candidaților pentru proba de interviu; 

 27.04.2023, începand cu ora 10:00 – susţinerea interviului; 

 27.04.2023, ora 16:00 - afişarea rezultatelor susţinerii probei interviu; 

 28.04.2023, ora 12.00 - afișarea rezultatelor finale. 


