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Anunţ 
privind organizarea concursului pentru selecţia 

echipei de cercetare-documentare din cadrul 
proiectului "Antreprenoriat pentru Toţi" 

 
 
 

Centrul de Excelenţă Academică în cadrul proiectului local de tineret "Antreprenoriat pentru 

Toţi", finanţat Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, organizează în perioada 29 august - 2 septembrie 2014, la sediul 

secundar din blvd. G. Magheru nr. 22, etaj 3, ap. 3, concurs de dosare pentru ocuparea a trei 

posturi de membru în echipa de cercetare-documentare. 

 

Condiţii generale de participare: 

a) are cetăţenia română, ceteţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciuliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de participare: 

a) studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 

b) experienţă privind  participarea în echipe de cercetare-documentare; 

c)  cunoştinţe operare PC; 

d) cunoştinţe operare baze de date legislative. 
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Acte necesare înscrierii la concurs: 

a) cerere de înscriere la concurs (formularul se procură de la sediul Centrului); 

b) copia actului de identitate; 

c) copia documentelor ce atestă nivelul studiilor; 

d) curriculum vitae. 

 

Înscrierile la concurs şi depunerea dosarelor complete cu actele menţionate se fac în 

perioada 29 august - 2 septembrie 2014, în intervalul orar  9.00 - 16.00, la sediul secundar al 

Centrului de Excelenţă Academică (blvd. G. Magheru nr. 22, etaj 3, ap. 3, interfon 32), în caz 

contrar nu se admite participarea la concurs. 

 

Rezultatul selecţiei dsoarelor admise la concurs se comunică pe data de 3 septembrie 2014. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de Luni până Vineri între orele  9.00 - 16.00,   

tel. 0733 587878.  

 

Manager proiect, 

Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăuşan 

 


