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ANUNŢ 

Institutul de Prognoză Economică, cu sediul în Bucureşti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13, în 

temeiul Legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, organizează concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

- 2 posturi de asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată 

în domeniul cercetării ştiinţifice economice; 

- 2 posturi de cercetător stiintific (CS) cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în domeniul 

cercetării ştiinţifice economice. 

Concursul constă în următoarele etape: 

- analiza dosarelor de concurs si selectia lor, proba scrisă si interviul. 

Candidatii pentru postul de CS vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va contine 

următoarele documente: 

 cerere de înscriere adresată conducătorului institutiei;

 actul de identitate (copie si original) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit

legii;

 copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si al gradelor stiintifice

(diploma de bacalaureat, diploma de licentă ori echivalentă, diploma de master), acte care

atesta efectuarea unor specializări, copiile ale documentelor care atestă îndeplinirea

conditiilor specifice; copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe

Registrul general de evidentă a salariatilor, pentru a dovedi vechimea;

 lista lucrărilor publicate, însotite de câte un exemplar din cel putin 5 lucrări representative;

 curriculum vitae format europass în limba română;

 cazierul judiciar că nu are antecedente penale;

 adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6

luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către

unitătile sanitare abilitate; alte documente relevante pentru desfăsurarea concursului;

 declaratie de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform

regulamentului (UE) 2016/679;

 alte documente relevante pentru desfăsurarea concursului.

Candidatii pentru postul de ACS vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va contine 

următoarele documente: 

 cerere de înscriere adresată conducătorului institutiei;

 actul de identitate (copie ti original) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit

legii;

 copii legalizate diploma de bacalaureat, diploma de licentă ori echivalentă, însotite de foaia

matricolă precum si alte diplome; copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras

de pe Registrul general de evidentă a salariatilor, pentru a dovedi vechimea;
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 curriculum vitae în limba română, semnat si datat;

 cazierul judiciar că nu are antecedente penale;

 adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6

luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către

unitătile sanitare abilitate; alte documente relevante pentru desfăsurarea concursului.

 declaratie de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform

regulamentului (UE) 2016/679;

 alte documente relevante pentru desfăsurarea concursului.

Conditii minime de experientă profesională pentru înscriere la concurs pentru CS: 

– să aibă activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau învătământul superior de cel putin 2

ani iar pentru cei care provin din afara învătământului superior sau a cercetării stiintifice, o vechime de 

4 ani;  

Conditii minime de experientă profesională pentru înscriere la concurs pentru ACS: 

- să fie absolventi cu examen de licentă sau de diplomă 

Conditii specifice: absolvent de studii superioare în domeniul economic, cunostinte de limba 

engleză, listă de publicatii. 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineste cumulative următoarele: 

 are cetătenie română, cetătean a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând Spatiului Economic European si domiciliul  în România;

 cunoaste limba română, scris si vorbit; are vârsta minima reglementată de prevederile

legale;

 are capacitate deplină de exercitiu;

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;

 îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specific potrivit

cerintelor postului scos la concurs, conditiile minimale si cele specific trebuie îndeplinte

cumulative;

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii contra

statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciu care împiedică

înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu

intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a

intervenit reabilitarea.

Concursurile se vor desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, în data de 28 iulie 2022 ora 10.00, la sediul institutului. 

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la 

Compartimentul Resurse Umane al institutului.  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la tel. 

021.318.81.06 int. 3305/021.318.81.48. 

Director, 

Acad. Lucian Liviu Albu 



CALENDARUL DE DESFĂSURARE AL CONCURSURILOR 

24 iunie 2022 – Publicare anunt ziar, pe site-ul institutului si la sediul institutului 

24 iunie 2022 - 25 iulie 2022 – Perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea condidatilor la

concurs 

26 iulie 2022 Ora 11,00 – Selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatele selectiei dosarelor de 

înscriere 

27 iulie 2022  , până la ora 11,00 – Depunerea si solutionarea eventualelor contestatii privind 

rezultatele selecției dosarelor de concurs 

28 iulie 2022 ora 10,00 -  Sustinerea probelor de concurs si afisarea rezulatelor la concurs 

29 iulie 2022 până la ora 11,00 - Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probelor de 

concurs  

01 august 2022 ora 11,00 - Solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatele probelor de 

concurs, după solutionarea eventualelor contestatii 

02 august 2022 ora 12,00 – afisarea rezultatelor finale la concurs 




