SCIENTIFIC RESEARCHER GRADE II, POSITION. 4, as per the Job Title List of the
Center for Interdisciplinary Research in the Maritime Field
University

"Mircea cel Bătrân" Naval Academy of Constanța

Department

Center for Interdisciplinary Research in the Maritime Field
(CCINMN)

Position in the Job Title SCIENTIFIC RESEARCHER GRADE II, POSITION. 4, as per the
Job Title List of the Center for Interdisciplinary Research in the
List
Maritime Field
Position Title

Scientific Researcher Grade II – Civilian

Disciplines in the
curriculum plan

Not applicable

Scientific Domain

Electrical Engineering (Annex no. 9 as of Order issued by MEN
6129/20.12.2016)

Job Description

The Scientific Researcher II, position no. 4 in the Job Title List of the
Center for Interdisciplinary Research in the Maritime Field, has the
role of providing scientific research activities in the field of Electrical
Engineering, including the preparation of proposals for project
competitions, and conducting research projects, as well as activities to
promote, disseminate and capitalize on research results.

Job Profile

The Scientific Researcher II:
- examines specialized publications and provides information on
national and international trends in their field;
- identifies opportunities for research funding (project competitions,
contracts with economic partners, sponsorships, etc.);
- identifies partnerships for research and development activities;
- develops or provides assistance with proposal preparation for
research and development project competitions;
- coordinates activities related to the development of research and
development projects;
- performs research work in their field;
- collaborates with teachers and researchers from other research/
higher education institutions in order to develop qualitative and
quantitative research and development activities;

- participates in the development and promotion of products or
industry-transferable technologies;
- participates with scientific paper presentations in specialized
scientific events;
- disseminates research results in specialized scientific journals or
patents;
- makes proposals to improve the material and documentation base in
the field of research and innovation;
- makes proposals for the scientific research plan of the Center, Faculty
and Academy;
- provides technical assistance and advice in their field;
- is involved in the training of specialists, among young graduates, in
their field of activity;
- carries out scientific and administrative management activities (e.g.
writes official correspondence, assists in or organizes scientific
events);
- carries out professional development activities (through self study
and participation in courses, information-documentation internships,
scientific meetings, etc.);
- ensures the confidentiality regarding the activities that take place in
their workplace;
- ensures the confidentiality of the information they has access to;
- performs other activities related to the fulfillment of their job tasks
assigned by the persons in authority (head of center, rector);
- follows the specific general work procedures (work schedule,
meeting deadlines in preparing and submitting reports, etc.)
Minimum salary

6106

Exam Calendar
Date of publication of
job advertisement in
the Official Gazette

2022-04-27

Exam Registration

Start

End

2022-04-27 2022-05-27
Exam Date

2022-06-27

Time

10:00

Exam Venue

“Mircea cel Bătrân” Naval Academy, 1, Fulgerului Street, Constanța,
Room L-121

Exam Dates

Start

End

2022-06-27 2022-06-27
Exam Results

Start

End

2022-06-27 2022-06-27
Exam Appeals

Start

End

2022-06-28 2022-06-30
Exam Topics

Exam Test 1: Assessment of scientific research activity contained in the
submitted exam file

Exam Procedures

In accordance with Scientific vacancy-filling procedures

List of required
documents

In accordance with Scientific vacancy-filling procedures

Address for documents
submission
Exam Board

Mircea cel batran Naval Academy, Fulgerului Street, no.1, PO
900219

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II, POZ. 4 , din Statul de funcţiuni al Centrului
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 II, POZ. 4, din Statul de
funcţiuni al Centrului de Cercetări Interdisciplinar în Domeniul
Maritim

Funcție

Cercetător Științific II – 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 II, 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 cercetaredezvoltare;
- 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 de cercetării și inovării;
- Face propuneri pentru planul de cercetare științifică al Centrului,
Facultății 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

6106 lei

Calendarul concursului
Data publicării anunțului 2022-04-27
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

Început

Sfârșit

2022-04-27 2022-05-27
Data susținerii probelor
de concurs

2022-06-27

Ora susținerii probelor de 10:00
concurs
Locul susținerii probelor Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1,
de concurs
Constanța, sala L-121
Perioadă susținere a
examenelor

Început

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început

Perioadă de contestații

Început

Sfârșit

2022-06-27 2022-06-27
Sfârșit

2022-06-27 2022-06-27
Sfârșit

2022-06-28 2022-06-30
Tematica probelor de
concurs

Proba 1: Evaluarea activității științifice prezentate în dosarul de concurs

Descrierea procedurii de Conform Regulamentului de ocupare a posturilor de cercetare
concurs
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

Locțiitor al comandantului (Prorector) pentru cercetare științifică
Comandor Conf.univ.Dr.ing. Burlacu Paul

