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A N U N Ţ 

 

 

 Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent de 

cercetare științifică (ESR 13), vacant în cadrul proiectului H2020-MSCA-ITN nr. 956696- 
“Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems” SAPIENS, 

pe perioadă determinată de 36 luni, cu normă întreagă. 

 

Condiții de participare la concurs: 

Criterii de eligibilitate 

- trebuie să dețină o diplomă de master sau calificări echivalente (candidații cu diplome de 

master în așteptare vor fi luați în considerare, dar selectarea va fi condiționată de acordarea 

titlului până la sfârșitul lunii iulie). În mod ideal, candidații ar trebui să dețină o diplomă de 

master în, științe juridice sau științe politice (cu sub-domeniile lor, așa cum sunt detaliate în 

Anexa din anunțurile EURAXESS) sau o diplomă diferită, cu condiția să le permită să se înscrie 

într-un doctorat (nu pot fi luate în considerare cererile de la candidații care dețin deja un 

doctorat); 

• trebuie să fie în primii patru ani ai carierei lor de cercetare (în domeniile științe juridice sau 

științe politice (cu sub-domeniile lor, așa cum sunt detaliate în Anexa din anunțurile 

EURAXESS); 

• nu trebuie să fi avut reședința sau să își fi desfășurat activitatea principală (muncă, studii etc.) 

în România, pentru mai mult de 12 luni în cei 3 ani imediat anteriori datei de recrutare; 

• trebuie să fie dispus să locuiască în România pe parcursul celor 3 ani de numire și să 

călătorească la celelalte universități și organizații partenere ale rețelei pentru activități de formare 

și mobilități  

• nu trebuie să dețină un doctorat; 

• trebuie să aibă abilități solide de comunicare scrisă și orală în limba engleză. 

Cerințe esențiale:  

• Înțelegerea de bază a legislației și politicilor în domeniul achizițiilor publice 

• Înțelegerea de bază a conceptului de dezvoltare durabilă 

• Înțelegerea de bază a dreptului comercial internațional 

• Capacitate analitică la nivel înalt 

• Capacitatea de a comunica în mod clar informații complexe 

• Capacitatea de a evalua cerințele de resurse și de a utiliza resursele în mod eficient 

• Abilități IT excelente în toate produsele de bază Microsoft Office 

• Abilitatea de a lucra ca parte a unei echipe și de a lucra independent, folosind propria inițiativă 

• Fluență in limba engleză 

Calificări sau abilități care constituie un avantaj: 

• Înțelegere temeinică și experiență directă relevantă a metodelor de cercetare 

• Înțelegere avansată a legislației și politicii privind achizițiile publice 

• Înțelegere avansată a problemelor de durabilitate 

• Înțelegere avansată a dreptului comercial internațional 
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 Dosarul de concurs 
Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor transmite pe adresa de email 

neamtu@fspac.ro, până la data de  19.05.2021 ora 16:00, un singur folder arhivat(Subject: 

SAPIENS – Application ESR 13), care să conțină următoarele documente: 

1. un CV complet (cu detaliile relevante pentru verificarea criteriilor de eligibilitate) 

2. copie a diplomei de masterat și de licență (dacă este disponibil, suplimentul la 

diplomă) 

3. copie a pașaportului/ actului de identitate 

4. scrisoare de motivare 

5. două contacte pentru recomandări 

6. un rezumat al tezei de masterat 

7. publicații / lucrări scrise de cercetare 

8. declarație personală conform căreia candidatul nu a locuit / a lucrat în România de 12 

luni în ultimii 3 ani 

9. proiectul de cercetare, cu temă prestabilită și detaliată în rubrica următoare 

Selecția dosarelor de concurs 

Selecția dosarelor de concurs din perspectiva îndeplinirii condițiilor specifice de participare 

va avea loc în cel mult o zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor. 

Rezultatele la selecția dosarelor de concurs vor fi afișate în data de 21.05.2021, cu indicarea 

numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 

Contestațiile privind rezultatele obținute la selecția dosarelor de concurs se pot depune în 

termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la Serviciul Resurse Umane (Str. I.C. 

Bratianu nr.14) sau pe adresa de e-mail mirabela.istrate@ubbcluj.ro. 

Contestațiile se soluționează în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere. 

Doar candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs pot participa la 

probele de concurs. 

    Probele de concurs 

1. Evaluarea dosarelor de concurs în raport cu următoarele criterii: 

- activitatea științifică/profesională a candidatului 

- experiența în domeniul postului 

- eficiența colaborărilor științifice, în funcție de specificul domeniului candidatului 

- implicarea candidatului în proiecte de cercetare-dezvoltare 

2. Proiect de cercetare scris, cu tema Fostering SAP in construction. Proiectul trebuie să 

conțină: (1) obiectivul (obiectivele) cercetării, (2) întrebări majore de cercetare, (3) revizuirea 

literaturii relevante, (4) metodologia care trebuie aplicată în cercetare și (5) un calendar pe bază 

căruia să rezulte că cercetarea doctorală poate fi finalizată în trei ani. Descrierea proiectului 

trebuie să detalieze valoarea proiectului de cercetare propus în ceea ce privește relevanța acestuia 

pentru cercetările existente și viitoare în domeniu. Propunerea de proiect nu trebuie să 

depășească 6 pagini standard, aprox. 12.000 de caractere. O încălcare substanțială a acestei 

cerințe va duce la excluderea cererii 

3. Interviul. Candidații vor fi evaluați conform criteriilor de eligibilitate și conform 

următoarelor criterii de avaluare științifică: 

- foaia matricolă 

- calitatea științifică a CV-ului 

- proiectul de cercetare 

- impactul și beneficiile individuale preconizate pentru cercetător și pentru proiect 

- experiențe anterioare în domeniile relevante pentru programul de cercetare SAPIENS 
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Probele concursului se vor desfășura în data de 26.05.2021 on-line, urmând ca ora și link-ul 

desfășurării interviului să fie comunicată participanților în prealabil.  

Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la 

probele concursului. Poate fi declarant admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj 

final, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar de 7 puncte la fiecare probă de 

concurs. 

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la 

interviu.   

Comunicarea și contestarea rezultatelor 

Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina oficială de internet a instituției în data de 

28.05.2021, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în cel mult o zi 

lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 

Contestațiile se depun la Serviciul Resurse Umane (Str. I.C. Bratianu nr.14) sau pe adresa de 

e-mail mirabela.istrate@ubbcluj.ro. Contestațiile se soluționează în cel mult o zi lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere. 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul web pentru proiectul în cadrul căruia se face 

recrutarea: Sapiens website http://www.sapiensnetwork.eu/, sau la adresa de e-mail 

neamtu@fspac.ro. 
  

 

                                                                                 Afișat azi, 

                                                                             29.04.2021 
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