
ANUNȚ 

 

         Universitatea din București, cu sediul în București, Șoseaua Panduri 90, organizează concurs 

pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul III, pe perioadă determinată, până la data de 

31.08.2023, în cadrul proiectului RO-NO-2019-0415, nr.30/01.09.2020. 

1. Cercetător științific gradul III- CS III 

 Norma: 4 ore/zi 

 Perioada de angajare: 01.12.2020 – 31.08.2023 

 Cerințe angajare: 

a) Doctor în domeniul Geografie  
b) Experiență în cercetare de minim 7 ani 
c) Minimum 3 articole ISI, din care cel putin 2 ca prim autor 
d) Cunoașterea limbii engleze – nivel C1 
e) Calitatea de membru în minim 3 proiecte de cercetare naționale 

 

 Tematică de concurs : 

a) Analize palinologice 
b) Analize de micro și macro cărbune 

 Bibliografie:  

a) Birks H.J.B., Birks H.H., 1980. Quaternary Palaeoecology. Edward Arnold, London 
b) Erdtman G., 1969. Handbook of Palynology - An Introduction to the Study of Polllen 

Grains and Spores. Munksgaard, Copenhagen, 486 pp. 
c) Faegri K, Iversen J. 1989. Textbook of pollen analysis, 4th ed. Wiley Chichester. 
d) Finsinger W., Tinner W., 2005, Minimum count sums for charcoal-concentration 

estimates in pollen slides: Accuracy and potential errors, The Holocene, 15:293-
297 

e) Tinner, W. and Hu, F.S. 2003: Size parameters, size-class distribution and area-
number relationship of microscopic charcoal: relevance for fire reconstruction. The 
Holocene 13, 499_/505. 
 

 Tipul probelor: analiză dosar și interviu 

Pentru Dosarul de Concurs se vor depune următoarele documente: 

Curriculum Vitae (de preferat model European – www.cveuropean.ro/cv-online.html) 

Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universităţii; 

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

Copii după actele de stare civilă: 

 Certificat de naştere 

 Certificat de căsătorie (după caz) 

Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi al altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul 



de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. 

Notă : 

Copiile trebuie însoţite de documentele originale pentru a se certifica conformitatea 

 

Dosarele de candidatură se pot depune în perioada 30 septembrie 2020 – 29 octombrie 2020 la Direcția 

de Resurse Umane a Universității din București. 

 

 

Data                                                                                              Director de proiect 

29.09.2020 

 

 

 

 

 


