ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ
“PETRU PONI” IAŞI
Aleea Gr. Ghica Vodă, nr. 41 A
Tel. 0232-217454 ; Fax.0232-211299

- Exemplar Unic -

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS
pentru un (1) post vacant de
Cercetător științific – (cercetător cu experiență pe poziție post-doctorala)
în cadrul proiectului complex PCCDI “Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor
uzate și valorificare a deșeurilor (SUSTENVPRO)”, cod proiect PNCDI-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0245, Contract
26PCCDI/2018

Nr.

Candidat

1

Dr. Wael Ben Mbarek

Rezultatul
selectării
dosarelor de
concurs
respins

2
3

Dr. Marius Zaharia
Dr. Mohamed El Hafi

admis
respins

Motivul respingerii, după caz

Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul
MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul

4

Dr. Najoua Sbei

respins

5

Dr. Naveen Gupta

respins

MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- aplicatia trimisa pe email se adreseaza altui proiect
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul
MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul
MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului

6

Dr. Pezhman Shiri

respins

7

Dr. Rahul Kumar

respins

de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul
MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
- nu prezinta Scrisoare de intenție (format liber) în
care să se indice domeniile de cercetare de interes și
motivația pentru ocuparea postului
Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul
MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
- nu prezinta Scrisoare de intenție (format liber) în

8

Dr. Shaik Bhasha

respins

care să se indice domeniile de cercetare de interes și
motivația pentru ocuparea postului
Nu îndeplinește condițiile privind eligibilitatea
dosarului, astfel:
- nu prezinta copie document de identitate și copii
după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul
- nu prezinta documente Copii ale documentelor care
atestă studiile candidatului: licență și/sau masterat
însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor
- nu prezinta atestatele de recunoaştere a diplomelor
de studii, conf. art. 216 alin. 1 lit f din Legea
educației naționale nr. 1/2011, coroborat cu Ordinul
MENCS nr. 6121 din 20 decembrie 2016 privind
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de
studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar
eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate, Ordinul MENCS nr. 5923 din
6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate şi Ordinul MENCS nr. 5825
din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea listei
universităţilor de prestigiu din alte state
- nu prezinta Scrisoare de intenție (format liber) în
care să se indice domeniile de cercetare de interes și
motivația pentru ocuparea postului
- obtinerea titlului de doctor in urma cu mai mult de 4
ani

Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” vor susţine proba scrisă în data de 21.11.2018, între orele
09.00 – 11.00.
Detaliile necesare sunt prezentate în „Calendarul de desfăşurare a concursului” din anunţul privind
organizarea concursului, care se află afişat pagina de internet a instituţiei organizatoare .
PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A DIRECŢIEI
MANAGEMENT RESURSE UMANE LA DATA DE _20.11.2018_.

