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ANUNȚ 

 

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

asistent de cercetare științifică (cercetător post-doctoral), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-

III-P4-ID-PCCF-2016-0166, nr. contract 3/2018, având titlul  „Dezvoltarea cercetării de frontieră 

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

convergentă, echilibrată și sustenabilă” : 

Asistent Cercetare Știinţifică (post-doc)- 1 post 

Norma de lucru: (4 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată 10.09.2018 – 30.06.2021 

Data  la care are loc selecţia: 1.09.2018 

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 24.08.2018, 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 doctor, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

- lista lucrărilor publicate 

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

dovada că a finalizat un ciclu de studii (licență, master, doctorat) în limba engleză;  

 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiinţifică: 

1) Diplomă de doctor în sociologie; se acceptă și în domenii înruddite precum administrație 

publică sau științe economice 

2) Experiență 4-10 ani în cercetare (domeniul sociologie, științe economice, administrație 

publică sau o combinație între acestea) 

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

regiunilor din cadrul UE – principalele responsabilități se leagă de construcția unui indice al 
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rezilienței, identificarea unor indici similari în literatură, colectarea de date primare și secundare 

care vor fi incluse în cadrul indicelui, analiza unor procese de la nivel regional precum structura 

economiei regionale, migrație, industrii creative și inovare, stocul/capitalul de educație al 

populației. Este important ca persoana care aplică să aibă experiență în derularea de cercetări 

interdisciplinare, având în vedere că reziliența este la intersecția mai multor domenii precum 

științele economice, științele politice, administrația publică etc. Pentru acest post, candidatul 

trebuie să dețină competențe în planificare strategică, leadership, guvernanța sectorului public, 

politica de coeziune a Uniunii Europene, plus competențe în statistică – colectare și prelucrare 

date, realizare focus-grupuri.   

4) Minim 8 publicații (autor unic, autor prim, sau în co-autorat) – articole BDI, articole ISI, 

capitole în cărți și cărți. Dintre care minim 2 articole ISI.   

5) Certificare/atestare de cunoastere a limbii engleze (TOFEL, Cambridge sau echivalent) 

exceptând cazurile în care candidatul a finalizat un ciclu de studii (licență, master, doctorat) 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 

- Guvernanță publică – guvernanță versus guvernare – schimbare de paradigmă; definiții 
ale guvernanței; guvernanța multi-nel și implicațiile acesteia la nivelul UE 

- Leadership – definiție, stiluri, teorii, implicațiile leadershipului local și regional asupra 
rezilienței 

- Planificare strategică – definiții, abordări, principii, rolul planificării strategice în 
dezvoltarea economică locală  

 
VI. Bibliografia:  
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Bryson, J.M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to 
Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 5th ed., John Wiley & Sons, 
Hoboken, New Jersey, 2018  

Büttner, S.M., Mobilizing Regions, Mobilizing Europe: Expert Knowledge and Scientific Planning 
in European Regional Development, Routledge, 2012 

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A., Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional 
Intelligence, Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002. 

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

Mintzberg, H., The Rise and Fall of Strategic Planning, New York, NY: Free Press, 1994  

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

Pollitt, C., Bouckaert, G., Public Management Reform. A Comparative Analysis - Into The Age of 
Austerity, 4th edition, Oxford University Press, 2017 

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

 
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 P2 proiect 

                                                                                                     Conf univ dr Bogdana Neamțu 

 

 

 


