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Scoatere posturi la concurs 

Descriere posturi 
CESPE scoate la concurs 2 posturi vacante de cercetător științific (contract pe durată 

nedeterminată). Perioada de probă pentru acestea este de 90 zile calendaristice, cf. art.31 alin (1) din 
Codul Muncii. 

Cerințe post 
- are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând 

Spațiului Economic European și are domiciliul în România 

- cunoaște limba română, scris și vorbit 

- are capacitatea deplină de exercițiu 

- are starea de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează 

- îndeplinește condițiile de studii (absolvent cu examen de licență/diplomă în domeniul științelor 

sociale) 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei fapte care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea  

- are activitate în ceea ce privește realizarea de și cercetări și publicarea de articole, recenzii, studii 

în domeniul științelor sociale și/sau în profilul institutului 

- Cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs 
- Cerere de înscriere la concurs, adresată conducatorului instituției publice organizatoare; 
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , portivit legii , după caz; 
- Copii ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțite de 

foaia matricolă 
- Copia cărții de muncă sau a unui extras din Registrul general de evidență a salariațiilor, dacă este 

cazul, pentru a dovedi vechimea; 
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de către medicul de 

familie, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
- Curriculum Vitae în format european detaliat cu întreaga activitate a candidatului (studii, 

activitate de cercetare-documentare, conferențiere și publicare), datat și semnat pe fiecare 
pagină; 

- Declarație pe proprie răspundere că  nu are condamnări penale care să îl/o facă incompatibil cu 
funcția pe care candidează, cu completarea dosarului de conurs (până la data probei de concurs) 
cu cazierul judiciar în original; 

- Dosar cu șină. 

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
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Depunerea dosarelor 
Depunerea dosarelor se va face în Calea 13 Septembrie nr. 13, etaj 5, camera 5236, de luni-

vineri între orele  10:00-12:00 în perioada 02.07.2018 – 20.07.2018. 

Selecția dosarelor 
Selectia dosarelor de inscriere  se va desfasura in perioada : 23.07.2018-24.07.2018 

Proba de concurs 
Concursul constă într-o probă scrisă, ce va avea loc în data de 02.08.2018, ora 11:00, în Calea 

13 Septembrie nr. 13, camera 5236. 

Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original. 

Rezultate 
Rezultatul final al concursului va fi afisat pe site-ul CESPE în termen de o zi lucrătoare de la 

data desfășurării concursului. Candidații pot depune contestații cu privire la proba scrisă în termen de 
o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele finale vor fi disponibile pe site-ul CESPE. 
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