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A N U N Ț

Institutul de Geografie al Academiei Române anunță organizarea concursului pentru ocuparea
postului de Asistent de cercetare științifică – doctorand în cadrul proiectului complex PN-III-P1-
1.2-PCCDI-2017-0404 HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE
ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI (HORESEC), număr contract 31PCCDI/2018.

Norma de lucru: 8 ore/zi

Perioada angajării:

 determinată de la data semnării contractului (01.10.2018) – 30 noiembrie 2020
 cu posibilitatea prelungirii încă doi ani după finalizarea proiectului
 Doctorandul beneficiază de 3 (trei) luni pe an de concediu fără plată pentru pregătirea
personală în vederea finalizării tezei sale de doctorat.

Data până la care are loc depunerea dosarelor: 22.10.2018, ora 15:00

Data la care are loc selecţia: 26.10.2018, ora 10

Proba de selecție constă în:
- Analiza dosarului candidatului;
- Interviu.

Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul geografie, cu competențe în
evaluarea impactului schimbarilor climatice si socio-economice asupra surselor regenerabile de
energie, vorbitor nativ de limba română, cunoscător de limba engleză la nivel experimentat, cu
abilități de comunicare și diseminare. Prezintă avantaje experiența anterioară în utilizarea
programelor de GIS: ArcGIS.

Continutul dosarului de candidatura:
- Cerere de inscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copia diplomei de licenta;
- Copie diploma master;
- Dovada admitere doctorat;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Curriculum vitae, inclusiv lista de lucrari publicate/participari la conferinte de

specialitate;
- Copie a certificatului de casatorie (daca este cazul).

Cei interesati sunt rugati sa isi depuna candidatura la sediul IGAR – Secretariat.
Relatii la telefon 021 313 5990
Persoana de contact Dr. Dumitrașcu Monica, adresă de e-mail: stefania_dumitrascu@yahoo.com


