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ANUNŢ 

 
 

Începând cu data de 13 iulie 2017 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  scoate la concurs 
următoarele posturi vacante contractuale: șase  posturi de  Cercetător științific, gradul  I și două 
posturi de Cercetător științific, gradul II, perioadă nedeterminată. 

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, site-ul posturi.gov, site-ul ISE și în 
ziarul România liberă din data de  13 iulie 2017. 

 
Depunerea dosarelor pentru concurs se va face în termen de 30 de zile de la data anunțului, 

adică până pe data de 14 august 2017. 
 
Baza legală a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Cercetător științific, gradele I 

și II: 
1. Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare; 
2. OMECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor 
profesionale de cercetare – dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare – 
anexa 10 - Comisia de psihologie și științe comportamentale; 

3. Metodologia ISE privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului de 
ocupare a postului de cercetător științific, gradul II/ cercetător științific, gradul I și II; 

 
Comisia de evaluare a dosarelor de concurs se va întruni pe data de 07 septembrie 2017, ora 

11.00 și va emite  Raportul final până pe data de 14 septembrie 2017. 
 Dosarele evaluate de către comisie se vor depune  până pe data de  27 septembrie 2017 la 

Direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (str. Mendeleev, nr.21-25).       
Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi biroul Resurse umane 

al ISE și site-ul www.ise.ro. 
 

Condiții minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 
supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică, conform Legii nr, 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare – dezvoltare: 

 
- Pentru postul de cercetător științific, gradul I, să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în 

specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani și titlul științific de doctor; 
pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 
vechime de 15 ani în profilul postului.  

- Pentru cercetător științific, gradul II, să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în 
specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; 

 



pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 
vechime de 12 ani în profilul postului. 

 
La înscriere candidaţii vor depune: 
 

1. Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită înscrierea la 
concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II, avizată juridic şi 
aprobată de către conducerea instituţiei; ( în original) 

2. Fişa de evaluare, din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă 
îndeplinirea standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin MECTS; (în original) 

3. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din 
dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând 
consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare (în original) 

4. Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele 
preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/tezele de 
doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie 
internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii 
publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din 
străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe 
sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte 
lucrări; 

5. Curriculum vitae, din partea candidatului (semnată de candidat); ( în original) 
6. Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular,  în 

care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale 
candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum şi 
documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de 
învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate; ( în original; 
adeverinţele din străinătate trebuie traduse ) 

7. Copii ale următoarelor documente (se vor prezenta și documentele originale) 
diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul); 
diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de 
recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat 
sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de 
muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 
Descrierea domeniilor de expertiză pentru posturile vacante scoase la concurs: 

1) 1 post de CS I, laboratorul Politici educaționale: analiza de si pentru politici educationale 
folosind indicatori de baza in domeniul educației si pietei muncii; evaluarea unor 
strategii si proiecte internationale si nationale în invatamantul preuniversitar si universitar; 
participarea la educatie a grupurilor dezavantajate; finantarea educatiei; dezvoltare de 
curriculum în domeniul educatiei civice, gandirii critice si a filosofiei pentru copii. 

2) 1 post de CS I, laboratorul Politici educaționale: politici educationale; elaborarea de 
strategii in domeniul educatiei si formarii profesionale; formarea cadrelor didactice; 
educatia categoriilor dezavantajate: metodologii de cercetare; invatare cu ajutorul noilor 
tehnologii; curriculum in domeniul consilierii si dezvoltarii personale 

3) 1 post de CS I, laboratorul Politici educaționale: elaborarea/evaluarea implementării de 
politici și strategii în domeniul educaţiei, cu accent pe grupurile dezavantajate; statistici 
educaționale; formarea cadrelor didactice; dezvoltare de curriculum în domeniul ariei 
curriculare Om și societate 



4) 1 post de CS I, laboratorul Teoria educației: Evaluarea programelor si a 
proiectelor educaționale; dezvoltare de curriculum in domeniul stiintelor educatiei 
(discipline psihologice si pedagogice), formarea personalului didactic, educatie pentru 
cetatenie si drepturile omului, proiecte scolare colaborative cu ajutorul tehnologiei  

5) 1 post de CS I, laboratorul Curriculum: dezvoltare de curriculum în domeniile istorie, 
științe sociale, învățământ pentru minoritățile naționale; implementarea și evaluarea 
curriculumului; formarea inițială și continuă a profesorilor în domeniile istorie, științe 
sociale, învățământ pentru minoritățile naționale. 

6) 1 post de CS I, laboratorul Consiliere și Management educașional: comunități virtuale 
de învățare; design instrucțional și tehnologia educației; evaluarea calității proiectelor și 
programelor educaționale; dezvoltare curriculum in domeniul TIC; formarea cadrelor 
didactice, consiliere și orientare școlară/în carieră prin mijloace TIC 

7) 1 post de CS II, laboratorul Curriculum: Dezvoltare de curriculum (ariile Om si societate, 
limba si comunicare), politici si proiecte educaționale, formarea personalului didactic 

8) 1 post de CS II, laboratorul Teoria educației: dezvoltare de curriculum (aria Matematica si 
științe), politici si proiecte educaționale, formarea personalului didactic. 
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