
  

  

  

Departamentul de Științe Politice și Studii Europene din cadrul Facultății de Științe Politice, 

Școala Națională de Studii Politice si Administrative (SNSPA), anunță scoaterea la concurs 

a trei posturi de Cercetător Științific 3 pe o perioadă de 36 de luni începând cu data de 15 

iunie 2022. Cercetătorii vor lucra în cadrul proiectului ERC-Consolidator Grant 

Transnational Advocacy Networks and Corporate Accountability for Major International 

Crimes (CORPACCOUNT), coordonat de doamna lect. univ. dr. Raluca Grosescu.   

  

Perioada contractuală: Contract pe termen fix de 3 ani începând cu 15 Iunie 2022 sau cat 

mai curând după, în funcție de disponibilitatea persoanei recrutate și a obținerii permisului 

de muncă în România în cazul necesar.   

Număr de ore pe luna: Norma întreagă 8 h / zi     

Salariu net: 1850 EUR net/lună  

Criterii minime de ocupare a postului:   

- Doctorat în științe politice, sociologie, drept, istorie sau antropologie;  

- Publicații și experiență de cercetare în unul din următoarele domenii: mișcări sociale 
transnaționale, responsabilitatea întreprinderilor & drepturile omului, justiție de 
tranziție, sociologia dreptului internațional, politici / activism transnaționale;  

- Experiență  de cercetare în arhive și de istorie orală;  

- Cunoașterea excelentă a limbii engleze. Vorbirea unei a doua limbi străine constituie 
un avantaj;     

- Experiență de cercetare în Africa / Asia / America Latină constituie un avantaj.  

  

Atribuții: Cei trei cercetători vor lucra in cadrul proiectului CORPACCOUNT, 
https://cordis.europa.eu/project/id/101002993 după cum urmează:    

  

 Cercetătorul 1 va studia contribuția coalițiilor de ONG-uri și a asociațiilor sau 
grupurilor de afaceri la criminalizarea  complicității corporațiilor la crime de masă în 
tratate internaționale sau regionale, cum ar fi Statutul de la Roma din 1998 al Curții 
Penale Internaționale (și Protocolul de la Kampala din 2010); Protocolul de la Malabo 
din 2014 referitor la amendamentele Protocolului privind Statutul Curții Africane de 
Justiție și a Drepturilor Omului; Tratatul ONU pe Business and Human Rights etc.   

  

 Cercetătorul 2 va studia campaniile pentru retragerea investițiilor din corporațiile 
care au un comportament lipsit de etică (divestment campaings) și eforturile de a 
interzice afacerile cu regimuri dictatoriale, precum regimul de apartheid din Africa de 
Sud, din anii 1980, dictatura din Myanmar din anii 1990 și dictatura sudaneză din anii 
2000 etc. Cercetările altor cazuri de acest tip constituie un avantaj.     

   

https://cordis.europa.eu/project/id/101002993
https://cordis.europa.eu/project/id/101002993


  

  

  

 Cercetătorul 3 va studia boicoturi împotriva unor companii precum Polaroid, 
CocaCola și Shell pentru presupusa complicitate la crime internaționale comise în 
timpul regimului de apartheid, conflictului columbian și a dictaturii din Nigeria, precum 
și răspunsul mediului de afaceri la aceste acțiuni. Cercetările în alte cazuri de acest fel  
constituie un avantaj.  

  

Cercetătorii vor dezvolta propria perspectivă asupra subiectului, vor adăuga noi studii de 
caz celor menționate mai sus și vor publica propriile lucrări în reviste și publicații 
internaționale de prestigiu. Ei vor avea, de asemenea, o implicare deplină în proiectele 
comune ale cercetării, incluzând conferințe și evenimente internaționale, articole publicate 
și editate în colaborare cu ceilalți membri ai echipei, dezvoltarea conținutului site-ului web 
și evenimente publice. Posturile includ o indemnizație anuală substanțială pentru 
deplasări în scop de cercetare, precum și finanțare pentru achiziționarea de echipamente 
IT. Vor fi disponibile activități de îndrumare și instruire, împreună cu oportunități de a 
dezvolta propriile rețele internaționale. Cercetătorii vor fi localizați în București pentru a 
incuraja colaborarea în interiorul echipei în vederea abordării interdisciplinare a cercetării 
și a metodologiei, vor efectua frecvente stagii de cercetare empirică și vor participa la 
ateliere/conferințe în Europa, America Latină, Asia și Africa.  

  

Documentele necesare vor fi trimise pe adresa corpaccount@politice.ro Numai 
documentele în limba engleză şi în format PDF vor fi evaluate (Diploma de Doctorat şi 
Cartea de Identitate vor fi trimise în limba originală. Cea mai relevantă publicație trebuie 
trimisă în Engleză sau altă limbă de circulație internațională).   

 CV (maxim 2 pagini). Includeți adresa de email și numărul de telefon.    

 Lista celor mai relevante publicații (maxim 10 titluri)  & Textul, in format PDF, al celei 
mai bune publicații (articol, capitol de carte, capitol din teza de doctorat etc.).   

 O scrisoare de intenție care să arate modul în care experiența de cercetare anterioară 
va contribui la dezvoltarea proiectului CORPACCOUNT, precum și modul în care vă 
vedeți rolul în proiect. Vă rugăm să menționați pentru care din posturi aplicați. (maxim 
2 pagini)  

 Un plan de cercetare, care sa detalieze modul in care vedeți dezvoltarea cercetării pe una din 

axele menționate mai sus, precum şi contribuția dumneavoastră la întrebările si scopurile 

majore ale proiectului https://cordis.europa.eu/project/id/101002993.  (maxim. 2 

pagini)  
 Numele și contactele a 2 persoane care vă pot scrie scrisori de recomandare   

 Copia după diploma de Doctor    
 Copie după Cartea de Identitate / Pașaport   

 Formular GDPR (semnat si datat) – în acord cu Anexa 1  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactaţi pe Dr. Raluca Grosescu 
ralucagrosescu@gmail.com   

  

Criterii de selectie:    

 CV & lista de publicații (20 puncte)   

 Scrisoare de intenție (30 puncte)  

https://cordis.europa.eu/project/id/101002993
https://cordis.europa.eu/project/id/101002993
https://snspa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Anexa-1-RO-Formular-GDPR-angajament-pt-recrutare-angajare.doc


  

  

  

 Plan de cercetare (50 puncte)   

 Candidații care obțin 80 de puncta vor fi invitați la un interviu online.   

  

Calendarul de Selecție:   

 1 Februarie 2022 – Postarea anunțului privind procesul de selecție   

 15 Martie 2022 – Data limită pentru trimiterea dosarelor pentru selecție   

 16 martie - 2 Aprilie – Analiza dosarelor scrise   

 3 Aprilie - Anunțarea rezultatelor pentru dosarele scrise  

 8 Aprilie  - Interviu online candidați preselectați     

 15 Aprilie – Termen Contestații   

 20 Aprilie – Rezultate finale   

  


