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Anunț de angajare pe perioadă determinată  

Cercetător post-doctoral / CS III cu experiență de intervenție/ cercetare în 

comunități de romi vorbitoare de limbă maghiară 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice 

„Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, angajează pe bază de concurs un cercetător post-

doctoral/ cercetător științific (CS) III pe perioadă determinată, cu timp parțial de lucru, în 

cadrul proiectului „Adaptarea la schimbările climatice din perspectiva justiției ecologice: cazul 

comunităților de romi din România” (Cathartic) (PN-III-P1-1.1-TE-2016-2260)1. Norma de lucru 

va fi de 176 ore, distribuite în intervalul 15 mai 2019 - 30 septembrie 2019. Locul de desfășurare 

a activității vor fi câteva comunități defavorizate de romi din Miercurea Ciuc și din Târgu Mureș. 

Alocarea în bugetul proiectului pentru acest post este de 6900 lei (salariu complet, scutit de 

impozit pe venit). Oferim celui angajat posibilitatea de a contribui ca autor la una dintre 

publicațiile proiectului.  

Cerințe minime pentru ocuparea postului: 

• Titlul de doctor în științele sociale (sociologie, antropologie, științe politice/administrative) 

sau în domenii care includ o componentă de cercetare socială;    

• Cunoașterea limbii maghiare la nivel matern; 

• Experiență de intervenție sau de cercetare sociologică/antropologică în comunitățile de 

romi vorbitoare de limbă maghiară. 
 

Abilităţi, calităţi şi aptitudini:  

• Inițiativă și lucru independent 

• Spirit de echipă și abilități de comunicare  

• Capacitatea de conduce dialoguri și interviuri în condițiile specifice unor comunități 

defavorizate. 

Principalele atribuții, roluri și responsabilități ale postului vizează:  

• Stabilirea contactului cu reprezentanții comunităților de romi din Miercurea Ciuc și Târgu 

Mureș, împreună cu ceilalți membri ai echipei proiectului Cathartic.  

• Realizarea de interviuri cu reprezentanți sau membri ai comunităților, pe baza unui ghid 

elaborat împreună cu echipa Cathartic; 

• Sprijinirea și documentarea observațiilor în comunitățile de romi; 

• Sprijinirea membrilor echipei Cathartic în traducerea orală sau transcrierea interviurilor 

din maghiară în română (în limita timpului alocat). 
 

                                                           
1 Rezumatul proiectului este disponibil în anexa 1. 
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Documente solicitate în dosarul de concurs (toate în format electronic, de trimis la adresa 

de e-mail cathartic.project@gmail.com): 

• Cererea de înscriere la concurs, disponibilă pe site-ul www.iccv.ro > Anunțuri; 

• Copii electronice ale diplomelor de studii (licență, master și doctorat) în limba română sau 

atestatul de echivalare în România a diplomelor obținute în străinătate; 

• Diplomă de bacalaureat de la un liceu cu predare în limba maghiară / probă de 

bacalaureat în limba maghiară sau orice atestat care certifică cunoașterea limbii 

maghiare; 

• Curriculum Vitae (inclusiv listă de publicații), în limba română sau engleză, semnat și 

datat cu data trimiterii; 

• Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie în ultimele 3 luni, specificând că este 

apt de muncă; 

• Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale. 

 

Concursul va consta din analiza și evaluarea dosarului de candidatură, urmate de un interviu 

organizat la sediul ICCV sau prin Skype, acesta din urmă pentru candidații selectați din afara 

Bucureștiului. Interviul va viza CV-ul candidatului, experiența sa de teren și eventuale întrebări 

din bibliografia menționată la Anexa 2. Decizia finală de selecție va fi luată în urma interviului. 

Coordonatorul proiectului Cathartic își rezervă dreptul de a nu selecta nici un candidat în cazul 

în care va considera că niciunul nu satisface condițiile impuse de proiect. 

 

Calendarul de concurs 

• Dosarul de concurs se trimite la adresa de e-mail cathartic.project@gmail.com până la 

data de 3 mai 2019  

• Rezultatele selecției dosarelor și programarea interviului pentru cel/cei selectați vor fi 

comunicate candidaților până la data de 6 mai 2019  

• Interviurile se vor desfășura miercuri, 8 mai 2019 la sediul ICCV sau prin Skype.  

• Eventualele contestații vor fi depuse la ICCV până pe data de 10 mai 2019 (ora 13) iar 

rezultatul final se anunță pe 14 mai 2019. 

 

Pentru detalii suplimentare, sunteți rugați să îl contactați pe coordonatorul proiectului Cathartic 

Filip Alexandrescu (filip.alexandrescu@unive.it).  

 

 

 

 

mailto:cathartic.project@gmail.com
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Fisă de verificare și evaluarea a candidaților 

 
Numele și prenumele 
candidatului 

 

Criterii obligatorii de selecție 
a dosarelor 

Criterii Măsura îndeplinirii 
criteriului 

Diplomă de doctor în 
sociologie, antropologie, 
științe politice/administrative 
sau atestat de echivalare 

Da / Nu 

Diplomă de bacalaureat cu 
probă de concurs în limba 
maghiară / atestat care 
certifică cunoașterea limbii 
maghiare 

Da / Nu 

Criterii de departajare în 
urma interviului 

CV (punctaj total 40) / 40 

Experiență de cercetare în 
comunități segregate (punctaj 
total 40) 

/ 40 

Întrebări din bibliografie 
(punctaj total 20) 

/ 20 

 Total / 100 

 

Anexa 1 

Proiectul de cercetare Cathartic analizează o problema stringenta căreia societățile 

contemporane trebuie să îi facă față și anume adaptarea la iminentele schimbări ale climei. 

Plecând de la observația făcută de cercetătorii preocupați de dreptatea ecologică, anume că 

vulnerabilitatea la aceste schimbări variază in funcție de factori socio-economici, politici si 

culturali, acest proiect analizează situația celor mai vulnerabili dintre cei vulnerabili. Aceștia din 

urmă tind sa ocupe un spațiu periferic numit in continuare „extremitatea climatică”, unde 

condițiile sociale și de mediu sunt în curs de înrăutățire. O consecință este diminuarea 

progresiva a protecției pe care societatea le-o poate oferi celor mai vulnerabili împotriva 

schimbărilor climatice. Proiectul propune o abordare exploratorie și reconstructivă (dinspre părți 

spre întreg) aplicând conceptul de „extremitate climatica” comunităților segregate de romi din 

România. În acest fel, se ajunge la o înțelegere mai bună a procesului prin care se creează 

vulnerabilitatea socială pentru grupurile de romi și a expunerii acestora din urmă la efectele 

severe ale schimbărilor climatice. Aplicabilitatea cercetării privește si politicile publice, deoarece 

cazurile de vulnerabilitate analizate pot constitui semnale de alarmă privind eficacitatea politicilor 

actuale de adaptare la schimbările climatice din România. Pentru obținerea acestor rezultate, 

proiectul combină metode cartografice la nivel național, opiniile experților, focus grupuri și două 

studii de caz în comunități segregate. Rezultatele cercetării vor fi valorificate prin două articole 
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științifice, printr-o scurta analiză și recomandare de politica publică și, pentru publicul larg, prin 

pagina de internet a proiectului. 

 

 

Anexa 2 – Bibliografie pentru concurs (toate materialele sunt disponibile pe internet la 

adresele indicate) 

 

1. Raț, Cristina (2013) – „Bare Peripheries: State Retrenchment and Population Profiling in 

segregated Roma settlements from Romania”. Studia Sociologia, LVIII, 2, 2013, pp. 155-174.  

Disponibil la adresa, începând cu p. 156: http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/816.pdf 

 

2. Amnesty International (2010) „Tratați precum deșeurile. In România, casele romilor sunt 

distruse iar sănătatea acestora este pusă în pericol” 

Disponibil la adresa: www.amnesty.org/download/Documents/40000/eur390012010ro.pdf 

 

3. Rughiniș, Cosima A. (2004) „Social Housing and Roma Residents in Romania” Central 

European University: Center for Policy Studies 

Disponibil la adresa: pdc.ceu.hu/archive/00001919/01/rughinis.pdf 

 


