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METODOLOGIE DE CONCURS/EXAMEN
privind ocuparea posturilor de AS, CS, CS III la
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - BUCUREŞTI

ART. 1
Prezenta metodologie este aplicabilă ocupării posturilor de AS, CS , CS III la ISE, prin
concurs/examen pentru promovare prin transformarea postului, în conformitate cu
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011,
Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, HG 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice, HG 185/2013 privind organizarea si functionarea
Ministerului Educatiei Nationale OMECTS 4422/2011 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a
concursului sau examenului de promovare in grade sau trepte
profesionale a personalului contractual, cu modificările şi
completările ulterioare

ART. 2
La concurs/examen poate participa orice persoana fizică, care îndeplineşte condiţiile
de participare prevazute în anexa A.
ART. 3
a)Concursul/examenul se organizează de către conducerea ISE, care stabileşte data
acestuia şi componenţa nominală a comisiei, coform art. 5.
b) In Decizia de numire a Comisiei de concurs/examen şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se menţionează gradul profesional şi locul de muncă unde sunt titulari
preşedintele şi membrii acestora.
ART. 4
Concursul/examenul pentru ocuparea posturilor de cercetator ştiinţific gradul III ,
cercetator ştiinţific şi asistent ştiinţific constă în:
a)Analiza dosarului de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de lege.
b)Aprecierea prin punctaj, a performanţelor candidatului, pe baza unor probe
adaptatespecificului activităţii locului de muncă, cu respectarea Anexei B.
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ART.4
Condiţii minime de experienţă profesională :
a) pentru asistent de cercetare ştiinţifică, să fie absolvenţi cu examen de licenţă
sau de diploma;
b) pentru cercetator ştiinţific, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în
alte activităţi;
c) pentru cercetator ştiinţific gradul III, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare
în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul
candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afară
învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani,
pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
ART. 5
Concursurile pentru ocuparea posturilor de AS, CS şi CS III se organizează după cum
urmează:
a) proba scrisă şi interviu, în funcţie de specificul postului. Comisia de concurs,
formată din preşedinte şi 2 membri, se propune de directorul ştiinţific şi secretarul
ştiinţific, se aproba de consiliul ştiinţific al unităţii şi se numeşte prin decizie a
conducătorului instituţiei sau al unităţii. Rezultatul probelor de concurs se apreciază
de fiecare membru al comisiei prin punctaj (100 de puncte reprezentând echivalentul
notei 10); nota finală reprezintă media aritmetica a probelor din concurs, fiecare din
ele fiind punctată cu 100 de puncte. Comisia întocmeşte în termen de 5 zile de la
ultima proba un raport cu concluzii de recomandare a candidatului care a obţinut cea
mai mare medie. Pot fi recomandaţi candidaţi care au obţinut în final cel puţin 80 de
puncte şi nu mai puţin de şaptezeci de puncte la fiecare probă. Consiliul ştiinţific şi
consiliul de administraţie analizează şi aproba rezultatul concursului. Numirea pe
postul de cercetator ştiinţific se face prin decizie a conducătorului instituţiei sau al
unităţii;
b) concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetator ştiinţific gradul III
consta în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de
înscriere şi o proba orala sau scrisă cu subiecte specifice profilului postului. Comisia
de concurs este formată din directorul ştiinţific* sau secretarul ştiinţific* al unităţii şi
din minim 3 membri, specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional
egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs, se propune de directorul
ştiinţific şi de secretarul ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducătorului
instituţiei sau al unităţii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea
postului de cercetator ştiinţific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile
adaptate specificului locului de muncă şi aprobate de consiliul ştiinţific. Preşedintele
comisiei de concurs prezintă raportul în consiliul ştiinţific al unităţii, nominalizand
candidatul cu cele mai bune performanţe. Consiliul ştiinţific aproba rezultatul
concursului, în urma căruia conducătorul instituţiei sau al unităţii emite decizia de
numire;
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*In cazul, în care, conducerea ISE este asigurată prin numiri temporare, iar directorul
ştiinţific şi secretarul ştiinţific nu deţin gradul de cercetare prevăzut de Legea
319/2003, art. 21, aceştia vor fi înlocuiţi de către preşedintele Consiliului Ştiinţific
şi/sau de un şef de laborator, care deţine un grad de cercetare echivalent sau superior
cu cel al posturilor care fac obiectul concursului/examenului.
ART. 6
Comisia de concurs/examen îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Regulamentului
de desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor la ISE prevăzut în anexa B.
ART. 8
ISE are obligaţia de a asigura publicarea şi afişarea anunţului privind concursul şi de
a oferi spre consultare candidaţilor, la cerere, următoarele documente:
a) regulamentul de organizare si functionare a ISE, inclusiv organigrama institutului;
b) strategia de cercetare-dezvoltare pe termen mediu si planul de cercetare-dezvoltare
pe anul in curs;
ART. 9
Anexele A şi B fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Anexa A
CONDITII DE PARTICIPARE
Candidaţii care participă la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor din
prezenta metodologie, trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
a) să aibă experienţă în domeniul de activitate al ISE şi pregătire profesională
corespunzătoare, dovedită prin diploma de studii superioare de specialitate;
b) pentru cercetator ştiinţific, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate
sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;
c) pentru cercetator ştiinţific gradul III, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul
candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afară
învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani,
pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
d) să fi obţinut în ultimii trei ani, cel puţin de două ori calificativul « foarte bine »
e) să aibă referinţe profesionale relevante în CV pentru experienţa în domeniul de
activitate;
Anexa B
REGULAMENT
de desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea posturilor de AS, CS ,
CS III la ISE
Art. 1 Comisiile pentru ocuparea posturilor de AS, CS, CS III îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
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Art. 2 Durata şi finalizarea concursului/examenului este de 30 de zile de la data
încheierii înscrierii, la nivelul comisiei, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei, de la
depunerea raportului comisiei de concurs.
Art. 3 Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac pe baza urmatoarelor principii:
a) competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a
oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege;
b) imparţialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie;
c) confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor, precum şi garantarea protejării actelor
personale ale candidaţilor, cu excepţia cazurilor in care se constata incalcarea legii.
Art. 4 Lucrările comisiilor de concurs/examen sunt conduse de preşedintele
desemnat.
Art. 5 Comisia are în principal următoarele atribuţii:
a) evaluează competenţa profesionala a acestora;
b) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului;
c) comisia de concurs asigura selectarea dosarelor de concurs ale candidatilor.
Art. 6
Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de consiliul ştiinţific al
institutului.
Art. 7 Secretariatul comisiei/serviciul resurse umane are, în principal, următoarele
atribuţii:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de catre candidaţi;
b) stabileşte lista candidaţilor admişi pentru evaluare;
c) redacteaza şi, după caz, întocmeşte documentaţia privind activitatea comisiei;
d) asigură gestionarea documentelor în timpul concursului;
e) asigura comunicarea rezultatelor.
Art. 8
(1) Anunţul privind concursurile pentru ocuparea functiilor se publica, într-un
cotidian de mare tiraj, se afişeaza la sediul ISE şi pe pagina web a institutului.
(2)Inscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.
(3)In cazul promovării prin transformarea posturilor ocupate, procedura de publicitate
se va reduce la afişarea anunţului la avizierul şi/sau pe pagina web a institutului.
(4) Anunţul trebuie să conţină in mod obligatoriu:
a) funcţia scoasă la concurs;
b) denumirea, domeniul de activitate si sediul ISE;
c) data limita de depunere a dosarului;
d) data şi locul de desfăşurare a concursului;
e) numărul de telefon / adresa e-mail de la care se pot obţine informaţii suplimentare.
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Art. 9
Dosarul care se depune la secretariatul comisiei de concurs trebuie să conţină:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenţă
ori echivalenta, însoţite de foaia matricola, precum şi copie legalizată de pe cartea de
muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariaţilor, pentru a
dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare
postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentative, pentru CS III;
f) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.
Art. 10
Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe:
- Proba scrisă: cuprinde minim 2 subiecte, fiecare notat cu maxim 100 de puncte,
nota probei fiind media aritmetică a punctajelor acordate;
- Interviul. In cadrul acestuia, se vor evalua : (1)abilităţile şi cunoştinţele impuse de
funcţie, (2)capacitatea de analiză şi sinteză, (3) motivaţia candidatului, (4)
comportamentul în situaţiile de criză, (4) iniţiativă şi creativitate, fiecare din itemi
fiind puctat cu maxim 100 de puncte, nota probei fiind media aritmetică a
punctajelor acordate.
Art. 11
(1) La sediul şi pe pagina web ale ISE, se vor afişa listele cuprinzând candidaţii
înscrişi care îndeplinesc condiţiile de participare.
(2) Contestaţiile depuse după afişarea listei cuprinzând candidaţii respinşi dupa
verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare se soluţioneaza conform prevederilor
art. 12 din prezentul regulament.
Art. 12
(1) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de concurs/serviciul resurse
umane, in termen de cel mult 48 ore de la data afişării listei.
(2) Contestaţiile se analizează de o comisie înfiinţată in acest scop prin Decizie a
directorului general, avizata de Consiliul de Administratie al ISE.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va vea în componenţă alţi membri decât cei
din Comisia de concurs/examen.
(4) Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.
(5) In termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor comisia
prevazuta la alin. (2) va prezenta spre aprobare Consiliului de Administraţie modul de
soluţionare al acestora, va propune, dupa caz, reluarea de catre comisia de
concurs/examen a procesului de evaluare pentru contestaţiile admise şi va răspunde în
scris contestatarilor.
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Art. 13
Rezultatul concursurilor se consemnează într-un raport întocmit de comisia de
concurs, care se înaintează spre aprobare Consiliului Stiintific şi Consiliului de
Administraţie al ISE.
Art. 14
In termen de cel mult 3 zile de la aprobarea raportului, rezultatele concursului vor fi
afişate la sediul şi pe pagina web ale ISE.
Art. 15
Rezultatele finale ale concursurilor vor fi anunţate pe site-ul ISE, iar candidaţii vor fi
anunţaţi în scris.
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