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Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

 

ANUNŢ 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a două posturi 
de Cercetător în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-1112 „Verosimilitate Empirică Robustă 
și Metode Conexe pentru Modele Semiparametrice”.   
 

Nr. 
post 

Denumire post Perioada necesară a fi lucrată în 
cadrul proiectului 

Număr de ore 
necesar a fi 
lucrate lunar 

1 Cercetător Până la 31.12.2023  Maxim 42 
2 Cercetător Până la 31.12.2023  Maxim 42 

 

 

A. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
generale şi condiţii specifice: 

1. Condiții generale 
a) Candidatul are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
b) Candidatul are capacitate deplină de exercițiu; 
c) Candidatul nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. 

 
2. Condiţii specifice    

 Condiții specifice Post 1 – Cercetător cu experiență 

a) Nivelul studiilor: Doctorat  
b) Domeniul studiilor: Matematică 
c) Candidatul are titlul de Doctor in Matematică, domeniul Statistică. 
d) Vechime în cercetare: minim 7 ani 
e) Candidatul a publicat minim 4 articole în domeniul Statistică/Econometrie/Cercetări 

Operaționale, în reviste științifice care au factorul de impact mai mare ca 1. 
f) Candidatul are experiență de programare în Matlab sau în R. 
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Condiții specifice Post 2 - Cercetător 

a) Nivelul studiilor: Masterat/Doctorat  
b) Domeniul studiilor: Matematică 
c) Candidatul are un Masterat în domeniul Statistică și este doctorand cu minim 2 ani de 

pregătire doctorală, sau are titlul de Doctor în Matematică, domeniul Statistică/Statistică 
Aplicată. 

d) Vechime în cercetare: minim 2 ani 
e) Candidatul are cel puțin un articol elaborat/publicat în domeniul 

Statistică/Econometrie/Cercetări Operaționale 
f) Candidatul are experiență de programare în Matlab sau în R. 

 
3. Atribuții posturi 

            Postul 1 
a) Sub îndrumarea directorului de proiect, desfășoară activități de cercetare conform planului 

proiectului, în următoarele direcții: dezvoltarea unor noi metode statistice pentru modele 
semiparametrice, studiul unor proprietăți teoretice, implementarea metodelor statistice 
propuse, studii de simulare Monte Carlo, comparații cu alte metode statistice existente în 
literatura de specialitate. 

b) Concepe algoritmi și programe pentru implementarea unor metode teoretice dezvoltate în 
proiect. 

c) Redactează rezultatele științifice obținute și le trimite spre publicare la reviste științifice de 
specialitate. 

d) Participă la conferințe științifice interne sau internaționale în scopul diseminării rezultatelor 
științifice obținute în cadrul proiectului. 

e) Participă la şedinţele organizatorice cu membrii echipei de proiect. 
f) Informează directorul de proiect în legătură cu dificultățile apărute, precum și cu orice altă 

situație care împiedică buna desfășurare a activității sale în cadrul proiectului. 
g) Asigură disponibilitatea documentelor legate de activitatea proprie în implementarea 

proiectului, la cerere și în termen. 
h) Răspunde solicitărilor directorului de proiect, Direcției Managementul Cercetării și Inovării, 

finanțatorului și ale altor organisme abilitate, referitoare la activitatea realizată în cadrul 
proiectului, inclusiv furnizarea de clarificări și informații suplimentare, în termenele și 
condițiile prevăzute de contractul de finanțare și de legislația comunitară și națională în 
vigoare. 

i) La solicitarea directorului de proiect, participă la controalele derulate de către organismele 
cu atribuții de verificare și control, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și a 
celei de sustenabilitate, numai pentru aspecte privitoare la propria activitate. 

j) Dacă, din motive independente, activitatea în cadrul proiectului este întreruptă, salariatul 
are obligația predării documentației corecte și complete. 

k) Respectă principiile de integritate morală și profesională. 
 
            Postul 2 

a) Sub îndrumarea directorului de proiect, desfășoară activități de cercetare conform planului 
proiectului, în următoarele direcții: dezvoltarea unor noi metode statistice pentru modele 
semiparametrice, studiul unor proprietăți teoretice, implementarea metodelor statistice 
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propuse, studii de simulare Monte Carlo, comparații cu alte metode statistice existente în 
literatura de specialitate. 

b) Concepe algoritmi și programe pentru implementarea unor metode teoretice dezvoltate în 
proiect. 

c) Redactează rezultatele științifice obținute și le trimite spre publicare la reviste științifice de 
specialitate. 

d) Participă la conferințe științifice interne sau internaționale în scopul diseminării rezultatelor 
științifice obținute în cadrul proiectului. 

e) Participă la şedinţele organizatorice cu membrii echipei de proiect. 
f) Informează directorul de proiect în legătură cu dificultățile apărute, precum și cu orice altă 

situație care împiedică buna desfășurare a activității sale în cadrul proiectului. 
g) Asigură disponibilitatea documentelor legate de activitatea proprie în implementarea 

proiectului, la cerere și în termen. 
h) Răspunde solicitărilor directorului de proiect, Direcției Managementul Cercetării și Inovării, 

finanțatorului și ale altor organisme abilitate, referitoare la activitatea realizată în cadrul 
proiectului, inclusiv furnizarea de clarificări și informații suplimentare, în termenele și 
condițiile prevăzute de contractul de finanțare și de legislația comunitară și națională în 
vigoare. 

i) La solicitarea directorului de proiect, participă la controalele derulate de către organismele 
cu atribuții de verificare și control, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și a 
celei de sustenabilitate, numai pentru aspecte privitoare la propria activitate. 

j) Dacă, din motive independente, activitatea în cadrul proiectului este întreruptă, salariatul 
are obligația predării documentației corecte și complete. 

k) Respectă principiile de integritate morală și profesională. 
 
B. Concursul va consta în: 
1. Evaluarea dosarelor de selecție. 
2. Interviu. Interviul de specialitate se va desfăşura în data de 15.04.2021, începând cu ora 

10.00, pe Zoom. Accesul la concurs se va face în baza cărţii de identitate.   

Probele sunt eliminatorii, punctajul maxim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. 

 
C. Componenţa dosarului de concurs 
1. Opis cu semnătura candidatului. 
2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului ASE. 
3. Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii. 
4. Copia certificatului de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în cazul în care candidatul şi-

a schimbat numele. 
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 
6. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate, sau declarația pe propria răspundere, cu obligația de a completa 
dosarul de concurs cu adeverința medicală cel mai târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului, dacă este cazul. 
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7. Copie după carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie și / sau în specialitatea studiilor. 

8. Curriculum vitae semnat pe fiecare pagină. 
9. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor, şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 
prevăzute pentru ocuparea postului.  

10. Copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific proiectului. 
11. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 7.04.2021 ora 12:00, la Registratura ASE. 

 
E. Date de contact 
Pe perioada stării de alertă, dosarul de concurs poate fi trimis scanat pe adresa 
aida.toma@csie.ase.ro cel târziu până la data și ora menționate mai sus, cu obligativitatea 
prezentării dosarului în original cel târziu până la momentul susținerii interviului. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la adersa aida.toma@csie.ase.ro 
 

F. Calendarul concursului 

Nr. crt Activități Data 

1.  Publicarea anunțului 31.03.2021 

2.  Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la 
Registratura ASE  

31.03.2021 – 7.04.2021 

3.  Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 12.04.2021 

4.  Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 12.04.2021 

5.  Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 13.04.2021 

6.  Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 14.04.2021 

7.  Susținerea interviului 15.04.2021 

8.  Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 15.04.2021 

9.  Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 16.04.2021 

10.  Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 19.04.2021 

11.  Afișarea rezultatului final al concursului 19.04.2021 

12.  Numire pe funcție 
După aprobarea în BCA a 
rezultatelor concursului 

Director de proiect        Data: 31.03.2021 
Prof. dr. Aida Toma 

 


