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DOMNULUI PROFESOR UNIVERSITAR MARIAN PREDA, RECTORUL UNIVERSITĂȚII 

DIN BUCUREȘTI 

 

Domnule Rector 

Subsemnatul Marian-Gabriel Hâncean, profesor universitar în cadul Departamentului de sociologie, Universitatea din 

București, și director al Centrului de Studii Avansate în domeniul Organizațiilor și Rețelelor Complexe (GraphNets), 

vă rog să aprobați scoaterea la concurs a unui post de Cercetător științific pe durată determinată (durată care 

corespunde proiectului de cercetare CoSMoS (PN-III-P4-ID-PCE-2020-2828 (2021 - 2023)), în cadrul Centrului de 

Studii Avansate în domeniul Organizațiilor și Rețelelor Complexe (GraphNets) – poziția 31 din statul de funcții, cu 

normă parțială, timp de lucru de 4 ore / zi.  

Acest post va desfășura activități de cercetare și de diseminare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului The impact 

of human mobility networks and weather conditions on COVID-19 spread (CoSMoS). PN-III-P4-ID-PCE-2020-2828 

(2021 - 2023). Postul va fi ocupat doar pe durata implementării proiectului CoSMoS (4 ianuarie 2021 – 31 decembrie 

2023). Comisia de concurs va fi formată din Prof. Univ. Dr. Marian-Gabriel Hâncean (Președinte al comisiei), Prof. 

Univ. Dr. Mihai Dima (membru), Lect. Univ. Dr. Cosmin Toth (membru) și Asist. Univ. Dr. Iulian Oană (secretar de 

comisie). Membrii supleanți: Prof. Univ. Dr. Cosima Rughiniș, Prof. Univ. Dr. Laura Grunberg și Asist. Univ. Drd. 

Bianca-Elena Mihăilă.  

Menționez că este a doua oară când propunem scoaterea la concurs a acestei poziții. La concursul anterior nu s-a 

prezentat niciun candidat. Cererea de scoatere la concurs pentru a doua oară a acestei poziții a fost solicitată de 

UEFISCDI prin următorul răspuns transmis de comisia de specialitate: “Neeliminarea acestei pozitii din cadrul 

echipei proiectului si anuntarea pozitiei, devenita vacanta, pe cele doua site-

uri https://jobs.research.gov.ro   şi www.euraxess.ro, pentru un post cu calificare similara membrului din echipa care 

a demisionat.”  

Candidatul / candidata la această poziție trebuie: să aibă experiență de cel puțin trei ani în proiecte de cercetare din 

domeniul de studiu al rețelelor sociale (adică trebuie să fi făcut parte din echipa / echipe de proiecte de cercetare 

științifică care au implementat proiecte din domeniul de studiu al rețelelor sociale), sau să aibă experiență de cel puțin 

trei ani în coordonarea de proiecte de cercetare sociologică cantitativă (proiecte care au folosit tehnici și metode de 

eșantionare probabilistică); la data înscrierii la concurs să dețină titlul de doctor cu o temă de cercetare în aria de studii 

dedicată analizei rețelelor sociale, sau cu o lucrare compatibilă (prin teoria și/sau aparatul conceptual utilizat, sau 

instrumentele metodologice folosite) cu problematica abordată în cadrul proiectului CoSMoS; să fii publicat cel puțin 

o lucrare (articol, carte) în aria analizei rețelelor sociale (într-un jurnal indexat ISI / Clarivate Analytics sau, respectiv, 

la o editură internațională recunoscută, conform criteriilor CNATDCU) în calitate de autor principal, sau să 

demonstreze prin rezultate capacitatea de a publica în jurnale internaționale de prestigiu. Aceste competențe sunt în 

acord cu conținutul științific al proiectului de cercetare CoSMoS și cu rezultatele asumate în proiectul la care va 

participa și cu principalele responsabilități din fișa postului.  

Elementele de conținut ale fișei postului sunt următoarele: să participe la organizarea conferințelor internaționale din 

cadrul proiectului; să elaboreze manuscrise (articole) științifice în aria tematică a proiectului, folosind instrumente de 

analiză de rețea socială; să elaboreze prezentări și să participe cu aceste prezentări la evenimente științifice 

internaționale; să participe la ședințele periodice ale proiectului; să conducă procesul de procesare, explorare și 

modelare a datelor de atribut și de rețea culese în cadrul proiectului; să culeagă date de tip socio-demografic în context 
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pandemic; să participe la cursuri de formare profesională în domeniul statisticii; să participe la evenimentele de 

diseminare a rezultatelor proiectului; să se coordoneze cu restul echipei în elaborarea livrabilelor.   

Concursul constă într-un interviu oral, în fața comisiei de concurs, și într-o probă scrisă. Bibliografia de concurs este 

compusă din următoarele lucrări (lucrările menționate în bibliografia de concurs sunt disponibile online):  

• Hâncean, M.-G., Lerner, J., Perc, M., Ghiță, M.C., Bunaciu, A.D., Stoica, A.A. & Mihăilă, B.E. The role of 

age in the spreading of COVID-19 across a social network in Bucharest. Journal of Complex Networks – 

Oxford University Press, 9, 4, doi: https://doi.org/10.1093/comnet/cnab026  (2021) 

• Hâncean, M.-G., Slavinec, M. & Perc, M. The impact of human mobility networks on the global spread of 

COVID-19. Journal of Complex Networks - Oxford University Press, 8, 6, 

https://doi.org/10.1093/comnet/cnaa041 (2020) 

• Hâncean, M.-G., Perc, M. & Lerner, J. Early spread of COVID-19 in Romania: imported cases from Italy 

and human-to-human transmission networks. Royal Society Open Science, 7(7): 200780 (2020) doi: 

https://doi.org/10.1098/rsos.200780 

• Hâncean, M.-G., Lubbers, M.J. & Molina, J.L. Measuring transnational social fields through binational link-

tracing sampling. PloS ONE 16(6): e0253042 (2021). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253042  

• Lerner, J., Tranmer, M., Mowbray, J. & Hâncean, M.-G. REM beyond dyads: relational hyperevent models 

for multi-actor interaction networks, arXiv:1912.07403 (2019). https://arxiv.org/pdf/1912.07403.pdf;  

• Hâncean, M.-G. & Perc, M. Homophily in coauthorship networks of East European sociologists. Scientific 

Reports, Nature, 6, 36152. doi: https://doi.org/10.1038/srep36152 (2016).  

• Wang, Z. et al. Statistical physics of vaccination. Phys. Rep. 664, 1–113, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.physrep.2016.10.006 (2016). 

 

 

Prof. Univ. Dr. Marian-Gabriel Hâncean                                                                                                 13.12.2021 
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