
ANUNȚ CONCURS – CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III (C) 

CENTRUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MARITIM 

Universitatea Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanța 

Departament Centrul de Cercetări Interdisciplinar în Domeniul Maritim 

Poziția în statul de 

funcții 

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III, POZ. 4 (ID 1390427), 

din Statul de funcţiuni al Centrului de Cercetări Interdisciplinar în 

Domeniul Maritim 

Funcție Cercetător Științific III – Civil 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Nu este cazul 

Domeniu științific Inginerie electrică (Anexa nr.9 din Ordinul MEN 6129/20.12.2016) 

Descriere post Cercetător Științific III, poziția nr. 4 în Statul Centrului de Cercetări 

Interdisciplinar în Domeniul Maritim, are rolul de a presta activități 

de cercetare științifică în domeniul Inginerie electrică, inclusiv 

pregătirea de propuneri pentru competiții de proiecte, derularea de 

proiecte de cercetare și activități de promovare, diseminare și 

valorificare a rezultatelor cercetării. 

Atribuțiile/activitățile 

aferente 

- Consultă publicații de specialitate și face informări privind 

tendințele pe plan național și internațional în domeniul postului; 

- Identifică oportunități de finanțare a cercetării (competiții de 

proiecte, contracte cu mediul economic, sponsorizări, etc.); 

- Identifică parteneriate pentru activități de cercetare-dezvoltare; 

- Elaborează sau acordă asistență pentru întocmirea propunerilor 

pentru competiții de proiecte de cercetare-dezvoltare; 

-  Coordonează activități aferente derulării proiectelor de cercetare-

dezvoltare; 

- Execută lucrări de cercetare în domeniul postului; 

- Colaborează cu cadre didactice și de cercetare din alte instituții de 

cercetare/învățământ superior în scopul dezvoltării calitative și 

cantitative a activităților de cercetare-dezvoltare; 

- Participă la realizarea și promovarea de produse sau tehnologii care 

pot fi transferate în industrie; 



- Participă cu comunicări științifice la manifestări științifice de profil; 

- Diseminează rezultatele cercetării în reviste științifice de profil sau 

brevete de invenție; 

- Face propuneri privind îmbunătățirea bazei materiale și de 

documentare pe linia domeniului cercetării și inovării; 

- Face propuneri pentru planul de cercetare științifică al Centrului și 

Academiei; 

- Oferă asistență și consultanță tehnică în domeniul postului; 

- Se implică în formarea de specialiști, din rândul tinerilor absolvenți, 

în domeniul său de activitate; 

- Desfășoară activități de management științific și administrativ (e.g. 

redactează corespondenta oficiala, colaborează sau organizează 

manifestări științifice); 

- Desfășoară activități de perfecționare profesională (prin studiu 

individual și participări la cursuri, stagii de informare-documentare, 

convocări, etc); 

- Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se 

desfășoară în cadrul spațiului de lucru; 

- Asigură păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces; 

- Execută alte activități în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu precizate de persoanele care au acest drept (șef centru, 

rector); 

- Respectă procedurile de lucru generale specifice (programul de 

lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.) 

Salariul minim de 

încadrare 

4660 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunțului 

în Monitorul Oficial 

2022-11-24 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2022-11-24 2022-12-23 
 

Data susținerii probelor de 

concurs 
2023-01-25 



Ora susținerii probelor de 

concurs 
11:00 

Locul susținerii probelor 

de concurs 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, 

Constanța, sala LI-240 

Perioadă susținere a 

examenelor 
Început Sfârșit 

2023-01-25 2023-01-25 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2023-01-25 2023-01-25 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2023-01-26 2023-01-28 
 

Tematica probelor de 

concurs 

Proba 1: Evaluarea activității științifice prezentate în dosarul de 

concurs 
 

Proba 2: Prezentarea orală a propunerii de proiect de cercetare pentru 

stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - tip 

TE [1], redactate de candidat și depusa în dosarul de concurs (doar 

secțiunile B și C [2])  
Bibliografie: 

[1] ***, Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe 

independente, Site UEFISCDI, https://uefiscdi.ro/proiecte-de-

cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente 
[2] ***, Anexa 1 la Cerere de finanțare TE (modificata 19.12.2016), 

Site  UEFISCDI, https://uefiscdi.ro/resource-82888 

Descrierea procedurii de 

concurs 

Conform Regulamentului de ocupare a posturilor de cercetare 

Lista documente Conform Regulamentului de ocupare a posturilor de cercetare 

 

Adresa unde se 

transmite dosarul de 

concurs 

Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, 

Constanța, cod poștal 900218 

Comisie concurs  

https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente
https://uefiscdi.ro/resource-82888


 

        p/Director CCIM, 

                                                                                                Cdor dr. ing 

         Cătălin CLINCI 


