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  Institutul de Geodinamică      APROBAT, 
„Sabba S.Ștefănescu” 
12.10.2020          Dr. Crişan Demetrescu 
         Membru corespondent al Academiei Române 
 
 

Anunț concurs un post de cercetător științific (CS) 
          

Institutul de Geodinamică „Sabba S.Ștefănescu” al Academiei Române scoate la concurs 
½ (jumătate) post de cercetător științific (CS) în domeniul Geofizică-Geologie. 

 
Cerințele postului: candidatul trebuie: 

- să fie absolvent al Facultății de Fizică / Geologie și Geofizică;  
      - să desfășoare activităţi de coordonator de doctorate în cadrul Institutului de 

Geodinamică al Academiei Române: 
- să aibă cunoștințe de limba engleză. 

 
Atributii specifice postului: 

- să desfășoare analize ale semnificaţiilor geodinamice ale petrologiei, stratigrafiei, 
metalogeniei și geochimiei; 

- să asigure buna desfăsurare a activităților din cadrul laboratorului din care face parte. 
 
Metodologia procedurii de concurs: 
- proba scrisă  

Tematica: 
1. Imagistica GPR pe structuri carbonatice și detritice utilizată pentru o mai bună înțelegere 

geomorfologică și stratigrafică;  
2. Abordări integrative privind caracteristicile și cerințele calitative ale rocilor de carieră pentru 

infrastructura majoră de transport din România;  
3. Investigarea clastelor din succesiunile sedimentare ale moldavidelor, cu implicaţii asupra 

evoluţiei paleogeografice şi paleogeotectonice a vorlandului Carpaţilor Orientali. 
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- interviu  – prezentarea perspectivelor de dezvoltare în domeniul postului. 
  – discuție pe subiecte din tematica postului. 
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Acte dosar înscriere: 
- cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Geodinamică; 
- copii de pe act de identitate, diploma de studii, copie de pe cartea de muncă sau copie 

extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea; 
- cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
- curriculum vitae detaliat, datat și semnat pe fiecare pagină; 
- adeverința medicală care să ateste starea de sănătate, în clar numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia. 
 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația 
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
 
 
Calendarul concursului  

Înscrierile au loc în perioada: 13.10-11.11.2020  
Dosarele se depun personal la secretariatul Institutului de Geodinamică. 
Program depunere: Luni – Vineri: 10:00 – 13:00 
Rezultatul evaluării dosarelor: 13.11.2020  
Proba scrisă: 16.11.2020, ora 10:00. 
Interviu: 18.11.2020, ora 14:00. 
Rezultatele se afișează pe 19.11.2020 pe site-ul Institutului de Geodinamică. 
Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor și probelor de concurs se pot depune 

în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la secretariatul Institutului de 
Geodinamică, iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat în termen de o zi lucrătoare. 

Rezultatele finale se afișează pe  20.11.2020 la sediul și pe site-ul instituției. 
Persoana de contact: Dr. Venera Dobrică, Dr. Crișan Demetrescu  
Relații la telefon: 021.3172126 / int.15/12 

 
 
 
         ÎNTOCMIT,  
                                          

        Ec. Cristina Paula Stoleriu 


