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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de 

tehnician (student masterand), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-

0166, nr. contract 3/2018, la Partenerul 2, având titlul  „Dezvoltarea cercetării de frontieră în 

teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană 

convergentă, echilibrată și sustenabilă”: 

Tehnician (masterand) - 1 post 

Norma de lucru: (8 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată 1.10.2018 – 30.06.2021 

Data  la care are loc selecţia: 20.09.2018 

Ora: 10.00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării (Str. Traian Moșoiu, nr. 71, sala de Consiliu, parter) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17.09.2018, ora: 14.00 la Biroul 

Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota 

(tel +40264405300 int. 5102); 

II. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- cerere de înscriere la concurs (se redactează de candidat); 

- curriculum vitae; 

- copie după diploma de licență în domeniile științe economice sau științe administrative, 

precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

- adeverință care atestă calitatea de student masterand în domeniile științe economice sau 

administrație publică; 

- certificat/atestat de cunoastere a limbii engleze (TOFEL, Cambridge sau echivalent) sau 

dovada că a finalizat un ciclu de studii (licență) în limba engleză sau că urmează în prezent un 

program de master în limba engleză;  

 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de tehnician (masterand): 

1) Diplomă de licență în domeniul științe economice sau științe administrative; 

2) Adeverință care atestă calitatea de student masterand în domeniul științe economice sau 

științe administrative  



 
 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

 rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

 

3) Postul în cadrul proiectului presupune activități de cercetare pe tema rezilienței orașelor și 

regiunilor din cadrul UE – principalele responsabilități se leagă de studiul literaturii de 

specialitate (identificare de studii și rapoarte care tratează tema rezilienței, realizarea de 

prezentări sumare), colectare de date empirice la nivel regional și organizarea unor focus-

grupuri, introducere date în softuri de prelucrare statistică precum și prelucrare primară data 

statistice. Este important ca studentul care aplică să aibă cunoștințe legate de SPSS sau alte 

programe similare și să fie familiarizat cu principiile de bază ale cercetării cantitative și calitative. 

De asemenea, candidatul trebuie să dețină cunoștințe de bază legate de sisteme administrative 

și dezvoltare regională, instituțiile Uniunii Europene și economie publică. În cadrul proiectului 

alicantul va realiza și pregătirea unor documente administrative și va ajuta la pregătirea 

raportărilor intermediare și finale.  

4) Implicarea pe parcursul studiilor de licență în cel puțin 2 activități extracurriculare legate de 

cercetare, colectare date, participări la conferințe studențești etc.  

5) Certificat/atestat de cunoastere a limbii engleze (TOFEL, Cambridge sau echivalent) sau 

dovada că a finalizat un ciclu de studii (licență) în limba engleză sau că urmează în prezent un 

program de master în limba engleză;  

3) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei: 

Nota minimă la fiecare probă: 7 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 și 2 

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2 

V. Tematica: 

- Politica de coeziune a Uniunii Europene – istoric și evoluție, principii, instrumente, rolul 
acestei politici în reducerea disparităților regionale – se poate vorbi de succes, ce tipuri 
de regiuni au progresat, care sunt problemele actuale legate de această politică  

- Diverse teme de economie regională - Venituri regionale și determinanți ai ocupării forței 
de muncă; Abordarea ”input-output” în modelarea economiei regionale; Disparitățile de 
creștere regională: perspective neoclasice; Modele cererii de export, aglomerare și 
procese de creștere cumulativă; Comerțul interregional; Migrația interregională; 
Disparitățile regionale de șomaj 

- Concepte de bază despre cercetarea în științele sociale 

 
VI. Bibliografia:  
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Blakely, E.J., Green, L.N, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, 4th 
edition, Sage, 2009  

Blair, P. John, C.M.C., Local Economic Development. Analysis, Practices and Globalization, 
Sage, 2009  

Bouma, G.D, Atkinson, G.B., A Handbook of Social Science Research, 2nd edition, Oxford 
University Press, 1996.  

Leonardi, R., Cohesion Policy in the European Union, The Building of Europe, Palgrave, 2005 

Piattoni, S., Handbook on Cohesion Policy in the EU, Edward Elgar, 2016 

Regional Studies Association, Territory, Politics, Governance, Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2017 

Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.H., Regional Economic Development: Analysis and 
Planning Strategy, Revised edition, Berlin: Springer, 2006 

 

 
VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Conf univ dr Bogdana Neamtu, adresă e-

mail: neamtu@fspac.ro 

 

 

RECTOR, 

Acad.Prof. Ioan-Aurel POP                                                                                                              

 

Întocmit, 

                                                                                                        Responsabil partener P2   

                                                                                                     Conf.univ. dr.Bogdana Neamțu 

 


