
                                                                

 

 

 

 

A C A D E M I A   R O M Â N Ă 
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Nr. 163/13.10.2020 
Avizat 
Director Departament SCOSAAR 
 

ANUNT 
 

sesiune de selectie pentru un stagiu de pregatire in cadrul  
Scolii postdoctorale SCOSAAR,  

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI JURIDICE 
 

In conformitate cu Regulamentul si Metodologia de organizare a Scolii postdoctorale din cadrul 
SCOSAAR, aprobata in sedinta Biroului Prezidiului Academiei Române din 25 iunie 2019, in 
cadrul Departamentului de Stiinte Economice, Sociale şi Juridice se deschide sesiunea de 
selectie pentru un stagiu de 24 de luni. Numarul de locuri este de 4 (patru). 

Scopul stagiului de pregatire postdoctorala este de a dezvolta competente de cercetare aplicativa, 
competente transversale specifice economiei digitale, de inovare sociala precum si de identificare 
a unor solutii antreprenoriale de transfer tehnologic a rezultatelor cercetarilor interdisciplinare, 
prin promovare de idei de afaceri inovatoare, cu utilizarea produselor si serviciilor rezultate din 
activitatea de cercetare. 

Criteriile de eligibilitate si conditiile de inscriere, precum si documentele şi formularele obligatorii 
sunt prezentate in art 6 si 7 din METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la 
studiile postdoctorale.  

Criteriile suplimentare care faciliteaza accesul la selectia grupului tinta al proiectului DECIDE (vezi 
Nota) sunt: 

- au domiciliul sau reşedinţa în Romania, exceptand regiunea Bucuresti-Ilfov; 
- tematica propunerii de cercetare postdoctorala se inscrie in domeniile prioritare, cu accent 

pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale 
de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, 
identificate pe baza potenţialului lor ştiinţific şi comercial, prevăzute în Strategia Naţională 
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020; 

- trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 
5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral; de asemenea, la data selecţiei 
pentru constituirea  grupului ţintă, cercetătorii postdocorat care au obţinut titlul ştiinţific de 
doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare; 



- declară pe propria răspundere că nu au participat deja la programe de îmbunătăţire a 
competenţelor antreprenoriale sau că nu au fost in grupul ţintă în proiecte 
POSDRU/POCU care au vizat participarea la programe antreprenoriale. 

Graficul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului de admitere la 
programele postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea  OCTOMBRIE 2020 

 

Perioada/data Activităţi 

13-15.10.2020 Înscrierea candidaţilor - între orele 9:00-15:00; depunerea dosarelor si 
verificarea administrativa a pieselor din dosar. 
Dosarele se depun la Secretariatul Institutului de Economie Nationala din 
Calea 13 Septembrie nr 13, Casa Academiei Romane, aripa de vest, etaj 1 
camera 1354 sau se transmit prin posta/curier pe adresa Casa Academiei 
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de vest, etaj 1, sector 5, cam. 
1354, București-050711. Se va menționa pe plic: “Pentru admitere SCOALA 
POSTDOCTORALA SCOSAAR” 
 

15.10.2020 Evaluarea dosarului din punct de vedere al eligibilității- indeplinirea criteriilor  
Rezultatele se afiseaza in aceeasi zi, după orele 16:00 
 

16.10.2020 Susţinerea proiectului de cercetare științifică, orele 12:00-16:00, sedinta on-
line – se va anunta link-ul dupa etapa de evaluare a dosarelor.  
 

16.10.2020 Afișarea rezultatelor, orele 18:00 
 

16.10.2020 Transmiterea confirmarii privind participarea la stagiul de pregătire 
postdoctorala de catre candidatii admişi prin notificare scrisa, prin e-mail la 
adresa doctorateconomiear@gmail.com.  
Neprimirea confirmarii duce la excluderea din lista finala  
 

17.10.2020 Lista finala a candidatilor admisi care sunt invitati la contractare 
 

19.10.2020 Semnarea contractului 
 

20.10.2020 Înmatricularea candidaţilor admişi 
 

 
Nota: Candidatii admisi  pot participa la selectia grupului tinta al proiectului „DECIDE Dezvoltare 
prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, se finanteaza în 
cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi 
competenţe, Prioritatea de investiție Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității 
sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă 
și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin 
mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea 
și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de 
ucenicie, apel de proiecte POCU/380/6/13/ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, 
Cod generat MySMIS 125031, in care Institutul de Economie Nationala este partener. 
Detalii despre proiect se regasesc pe pagina web a proiectului 
http://www.ien.ro/content/decide   ,  http://www.decide.usv.ro  
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