
Anunt! 13.01.2014 
Institutul de Cercetare a Dezvoltării scoate la concurs pe perioada determinata, 

urmatoarele posturi:  

1. Asistent cercetare științifică(ACS)  - pozitia 12 

2. Asistent cercetare științifică(ACS)  - pozitia 13 

3. Cercetător științific(CS)  -poziția 8 

 

Posturile vor fi scoase la concurs pe perioada determinata, începând cu data 

finalizării concursului și pana la 30.09.2014, contractele putând fi încheiate cu 

durata parțială sau totală de lucru, în funcție de cerințele fiecărui post și de 

posibilitățile financiare ale Institutului.  

Înscrierea pentru posturile scoase la concurs se va face în intervalul 14.01.2014-

31.01.2014. 

 

Concursul va consta din: 

 analizarea rezultatelor științifice relevante pentru profilul postului, 

rezultate prezentate în dosarul de concurs sub forma unei liste de lucrări 

științifice în extenso; 

 verificarea îndeplinirii condițiilor de ocupare a posturilor în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

Candidații vor depune la Departamentul de Cercetare Dezvoltare un dosar de 

concurs ce va cuprinde: 

1. Cererea de înscriere la concurs înregistrată în termenul legal de 

înscriere, semnata de candidat si datata, care include o declarație pe 

propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate in dosar; 

2. Curriculum vitae al candidatului in format tipărit 

3. Lista de lucrări a candidatului in format tipărit 

4. Copii legalizate ale diplomelor care atesta studiile candidatului 

5. Copia cărții de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte 

de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit 

intr-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului 

6. Declarație pe propria răspundere a candidatului in care indica situațiile 

de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările si 

completările ulterioare, in care s-ar afla in cazul câștigării concursului sau 

lipsa acestor situații de incompatibilitate 

7. O propunere de abordare a unei teme de cercetare cuprinsă în Planul 

de Cercetare al Institutului de Cercetare a Dezvoltării aferente 

postului pentru care se înscrie la concurs 



Programul de cercetare al Institutului de Cercetare a Dezvoltării pentru anul 

universitar 2013-2014 cuprinde următoarele teme: 

I. Resurse valorificabile în condiţiile globalizării 

 Consecinţe naţionale şi locale ale globalizării 

 Resurse regenerabile 

 Energia 

 Implicaţiile schimbării climatice 

 Premise şi consecinţe ale integrării în Uniunea Europeană 

II. Economia dezvoltării 

 Viitorul satului 

 Viitorul micilor producători 

 Reindustrializarea regională şi naţională 

 Urbanizarea astăzi 

 Atragerea investiţiilor externe şi interne directe 

 Viitorul agriculturii 

 Pieţe de desfacere 

 Vulnerabilitate socială şi sărăcie 

III. Administrarea dezvoltării 

 Managementul schimbării şi dezvoltării 

 Guvernanţa şi guvernarea 

 Actorii dezvoltării 

 Strategii de dezvoltare 

IV. Putere politică şi dezvoltare 

 Democratizarea şi dezvoltarea 

 Condiţiile schimbării politice 

 Regionalizare şi dezvoltare 

V. Premise culturale ale dezvoltării 

 Cine iniţiază dezvoltarea 

 Cum este posibilă dezvoltarea 

 Cetăţenia democratică 

 Virtuţile civice şi morale 

 Educaţia pentru dezvoltare 

 Cum este posibilă inovaţia? 

 


