ANUNł
UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”,
În Proiectului „ReŃea TransnaŃională de Management Integrat al Cercetării

Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “ŞtiinŃe Militare”,
“Securitate şi InformaŃii” şi “Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională” - Program
de Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ SmartSPODAS”.
organizează concurs pentru ocuparea unui post de :
expert pe termen scurt -6 luni- Secretar general de redacŃie
CerinŃe minime ale postului:
-studii universitare de doctorat în domeniul „ŞtiinŃe militare şi informaŃii”;
-experienŃă în organizarea şi desfăşurarea activităŃilor editoriale în domeniul
studiilor universitare de doctorat de cel puŃin 5 ani;
- cunoaşterea a cel puŃin două limbi de circulaŃie internaŃională;

I. Pentru înscrierea la concurs candidaŃii trebuie să prezinte dosarul de concurs care va conŃine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului (rectorului) UniversităŃii NaŃionale de
Apărare „Carol I”;
b) originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiŃiilor
specifice;
d) adeverinŃă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraŃie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcŃia pentru care candidează*;
f) adeverinŃă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile
sanitare abilitate (adeverinŃa conŃine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul SănătăŃii);
g) curriculum vitae;
* In cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecŃia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraŃie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaŃia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului.
Documentele se vor depune la sediul instituŃiei, Biroul personal, până la data de
30.06.2014, ora 1400.
Persoana de contact: Col. Vasile RADU, tel. 021.319.48.80./int. 136; STAR 1005-136.
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II. CondiŃii pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la ocuparea postului:
CondiŃii generale:
a) are cetăŃenia română, cetăŃenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparŃinând SpaŃiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciŃiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinŃei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităŃile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiŃiile de studii şi alte condiŃii specifice potrivit cerinŃelor postului scos la
concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra statului
ori contra autorităŃii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiŃiei, de fals
ori a unor fapte de corupŃie sau a unei infracŃiuni săvârşite cu intenŃie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcŃiei, cu excepŃia situaŃiei în care a intervenit reabilitarea.
III. Tipul probelor de concurs:
a) selecŃia dosarelor de înscriere
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