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Denumire post: Asistent cercetare, Vacant, poziția din statul de funcții ............. 

 

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale  angajează 

un asistent cercetare în cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, cu titlul 

Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și 

patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România pe perioada implementării 

proiectului. 

 

Tematica de concurs: 

- Complexitatea dintre componentele teritoriale și geneza patrimoniului cultural (tangibil și 

non-tangibil); 

- Politici de dezvoltare locală și regională în România; 

- Instrumente de implementare a politicilor de dezvoltare teritorială; 

- Metode de analiză și individualizare spațială a categoriilor de patrimoniu cu ajutorul 

softurilor specifice; 

- Definirea elementelor de patrimoniu ca valori perene ale teritoriului. 

 

Bibliografie: 

- Borges, L.A., 2017, Using the Past to Construct Territorial Identities in Regional Planning: 

The Case of Mälardalen, Sweden, International Journal of Urban and Regional Research 

41(4), 659 -675. 

- Green Paper for Regional Development Policy in Romania (1997), PHARE - Programme, 

Bucuresti; 

- Geografia României, Editura Academiei, București, vol. II (1984) și III (1987); 

- Journal of Cultural Heritage (numerele din anii 2016-2019); 

- Ianoș, I., Pintilii R.D,  Peptenatu, D., Drăghici, C.C., Merciu F.C., Cercleux A.L. (2012), 

Cultural tourism crossing the integrated development of the Bucharest Metropolitan Area, 

Proceedings of Heritage and Sustainable Development, Porto, 19-22 June, 875-881. 



- Ianoș, I., Saghin I., Stoica, I.V., Zamfir, D. (2014), Perennial values and cultural landscapes 

resilience, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 122, 225-229. 

 

Cerințele postului vacant Asistent cercetare sunt: 

- Licența în domeniul geografie; 

- Doctorat în domeniul geografie; 

- Experiență în domeniul cercetării în tematica proiectului, relevata de publicații în reviste de 

specialitate și participări la conferințe internaționale; 

- Demonstrarea capacității de elaborare a articolelor cotate ISI: co-autor a cel puțin 1 articol 

(Scor de Influență al Articolului mai mare de 0,5) inclus în baza de date Web of Science pe 

tema proiectului; 

- Atitudine orientată spre obținerea de rezultate; 

- Utilizarea tehnicilor actuale de colectare, stocare și prelucrare a datelor; 

-  Disponibilitate pentru cercetări de teren; 

- Capacitate de comunicare și experiență demonstrată de lucru în echipă; 

- Cunoașterea limbii engleze. 

 

Intenția de participare se va face la email: office@cicadit.ro, cu CV actualizat până la data 

de 31 octombrie 2020. 

 

 

     Director proiect, 

Prof.univ.dr. Ioan Ianoș 

 

 


