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A C A D E M I A   R O M Â N Ă 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

„COSTIN C. KIRIŢESCU” 

 

050711, Bucureşti - România, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie Nr. 13, Sector 5, Tel: 021-318.81.06/2007; 

Tel/ Fax: 021-310.01.42;  

Website: www.ince.ro; Email: office@ince.ro 

 

 

APROBAT, 

DIRECTOR GENERAL                                                                                  

 

 

ANUNŢ 

 

În temeiul Legii nr. 319/2013, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și în baza  contractului nr. 

36PCCDI/2018, Institutul Naţional de Cercetări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu” organizează,  în perioada 30 martie 2020 

– 07 mai 2020, la sediul său din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucureşti, concurs pentru ocuparea următorului post: 

 Asistent de cercetare în economie generală- Cod COR 263117  pentru proiectul Stații inteligente de încărcare 

conductivă, fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsie Electrică (SmiLE-EV) contract nr. 36PCCDI/2018; 

 

Concursul constă în 3 etape succesive: 

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de  29.04.2020, ora 12; 

b) proba scrisă va avea loc în data de  04.05.2020, ora 10; 

c) interviul va avea loc în data de 06.05.2020, ora 10. 

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

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

- copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a gradelor științifice, acte care atestă  efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (dupa caz); 

-copia legalizata de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe Registru general de evidenta a salariatilor, pentru a 

dovedi vechimea;  

-curriculum vitae format europass în limba română;  

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

- 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; 

- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Condiţii minime pentru înscriere la concurs: 

 - să fie absolvent (ă) cu examen de licență sau de diplomă. 

Cerințe specifice pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare în economie generală- Cod COR 263117  

- absolvent(ă) al (a) unei universități în domeniul economic; 

- absolvent(ă) al (a) unor studii masterale în domeniul economic. 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele 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; 
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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. 

Dosarele se pot depune la Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Registratura (parter, 

intrarea dinspre Palatul Parlamentului) sau prin poștă la Institutul Naţional de Cercetări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu”, 

Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucureşti. 
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Calendarul de desfășurare a concursului pentru Asistent de cercetare științifică: 

 30.03.2020-28.04.2020  ora 16– perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs; 

 29.04.2020, ora 12 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere; 

 30.04.2020, până la ora 12 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele selecției dosarelor si soluţionarea 

contestaţiilor; 

 04.05.2020, ora 10 – susţinerea probei scrise si afişarea rezultatelor susţinerii probei scrise; 

 05.05.2020, până la ora 12 – depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele probei scrise si soluţionarea 

contestaţiilor; 

 06.05.2020, ora 10 – – susţinerea probei interviu si afişarea rezultatelor probei interviu; 

 07.05.2020, ora 14 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele probei interviu, soluţionarea lor si 

afişarea rezultatelor finale. 

 


