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INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 
Bucureşti 010102 

Tel:021.313.64.91; 021.314.27.83 
ROMÂNIA 

Fax: 40/1/312.14.47 
 
                                                                                                              Nr. 1481 /25.10.2016 

ANUNŢ 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  scoate la concurs următoarele posturi vacante: 
 
- 3 posturi  de Cercetător științific, gradul III,  perioadă nedeterminată; 
- 1 post  de Cercetător științific, gradul III,   perioadă determinată; 
- 2 x 0,5 normă de Cercetător științific, gradul III, perioadă determinată. 

      
Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi Institutul de ştiinţe ale 

Educaţiei, str. Ştirbei Vodă, nr. 37, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.315.88.91 sau pe site-ul www.ise.ro. 
  
      Înscrierile şi depunerea dosarelor personale se fac până pe data de  24 noiembrie 2016, ora 12.00,   
la biroul Resurse umane al ISE. Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe 
site-ul instituției, pe data de 25 noiembrie 2016. 
 
Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.6 din 
HG nr. 286/2011 actualizat,   Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice: 
 
La înscriere candidații vor depune următoarele documente: 
 

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 
2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii; 
3)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția publică; 

4) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitate; 
5) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
6) adeverința 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 unități 
sanitare abilitate; 

7) curriculum vitae; 
8) precum și alte documente specifice prevăzute în Metodologia internă de concurs pentru posturile 

de cercetare, aflată pe site-ul ISE, la adresa www.ise.ro. 
 

              Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 

http://www.ise.ro/
http://www.ise.ro/
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              Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

 
 
            Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 
 

- 30 de zile de la data anunțului conform Legii nr.319/2003 – Statutul personalului de cercetare – 
dezvoltare. 
 

Concursul va avea loc  la sediul ISE, în data de 07 decembrie 2016, ora 11.00 şi va consta într-
o probă scrisă. 

Rezultatele probelor concursului se afișează in termen de 1 zi lucrătoare. 
Termenul de depunere a contestaţiilor este  de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul ISE. 
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim o zi lucrătoare de la  expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul ISE,  imediat după 

soluţionare. 
 

 
Condiții generale pentru ocuparea posturilor:  

 
- pentru postul de Cercetător științific, gradul III: activitate de cercetare –dezvoltare în 

specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care 
dețin titlul de doctor, pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a 
cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de 
doctor. 

 
Cerințe  specifice pentru ocuparea posturilor: 
 
Toți candidații trebuie să aibă în vedere prevederile Legii nr. 319/2003 – Statutul personalului de 
cercetare –dezvoltare și Metodologia internă de concurs, pentru posturile de cercetare, aflate pe 
site-ul ISE (www.ise.ro). 
 

1) pentru postul de  Cercetător științific, gradul III, perioadă nedeterminată, laboratorul 
Teoria educației: 
 

Studii: Absolvent cu diplomă de master în domeniul științele educației și studii doctorale în curs de 
finalizare sau finalizate 
 
Domenii de expertiză: 

Instruire asistată de calculator / utilizarea TIC în activitatea didactică 
Parteneriate școlare europene 
Formarea profesorilor 
Didactică 

 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză; 
• capacitatea de a acorda consultanță cadrelor didactice și directorilor de școli pentru elaborarea și 
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desfășurarea proiectelor școlare colaborative (ex., eTwinning); 
• abilitatea de a superviza şi valida activităţile de traducere, adaptare şi verificare; 
• cunoştinţe suficiente şi capacitatea de a reprezenta ţara la întâlnirile internaţionale la care se vor 
discuta diferitele aspecte ale proiectelor gestionate; 
• cunoştinţele necesare şi capacitatea de a interacţiona cu agenţiile guvernamentale, directorii 
şcolilor, părinţii şi profesorii; 
• utilizare avansată Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web browsing. 

 
2) Pentru 2 posturi de  Cercetător științific, gradul III, perioadă nedeterminată, laboratorul 

Consiliere și Management educațional: 
 

 Studii: Licențiat în psihologie, cu diplomă de master în psihologie (teză în domeniul consilierii și 
orientării). Înscrierea la doctorat constituie un avantaj 
 
 
Domenii de expertiza: 

• Consiliere şcolară 
• Consilierea şi orientarea carierei 
• Metodologia cercetării sociale 
• Formarea cadrelor didactice (formator certificat)  
 

Competenţe necesare: 
• elaborarea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul consilierii şi orientării (coordonarea 

a cel puțin 1 cercetare în ultimii 3 ani, membru în echipe de cercetare în minim 3 proiecte în 
ultimii 5 ani) 

• elaborarea de rapoate de cercetare şi articole ştiinţifice (minim 5 publicații/ articole în domeniul 
consilierii și orientării) 

• derularea de proiecte cu finanţare europeană (participarea în minim 2 proiecte cu finanțare 
europeană în ultimii 3 ani) 

• stăpânirea la nivel minim B2 a două limbi străine de largă circulație   
• cunoștințe și deprinderi avansate de analiză statistică a datelor de cercetare 
  

 
3) pentru 1 post de Cercetător științific, gradul III, perioadă determinată, Laboratorul 

Politici educaționale 
 
Studii: absolvent cu diplomă de licență în domeniul științelor educației, master și doctorat în domeniul 
politicilor de cercetare/învățământ superior 
 
Domenii de expertiză: 

• Metodologia cercetării sociale 
• Elaborare de policy breef, rapoarte de cercetare, review de literatură și articole științifice  
• Management de proiect și facilitare comunități de învățare 
• Promovarea rezultatelor cercetării la nivelul unor actor diverși 
• Design de formare și susținerea unor sesiuni de formare cu actori educaționali diverși 

 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză; 
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• familiarizare cu domeniul politicilor educaționale și de cercetare 
• abilități de utilizare metodologiilor de cercetare științifică 
• abilități de elaborare a strategiilor de promovare a rezultatelor cercetării la nivel național și 

internațional  
• abilități de utilizare a instrumentelor de tip social media în promovarea cercetării în educație 

 
 

4) pentru 2 x 0,5 normă de Cercetător științific, gradul III, perioadă determinată, 
Laboratorul Teoria educației  
 

Studii: un post (1/2 normă) absolvent cu diplomă de licență Matematică, un post (1/2 normă)  absolvent 
cu diplomă de licență Chimie (master sau doctorat constituie un avantaj) 
 
Domenii de expertiză: 

• Dezvoltare de curriculum pentru învățământul preuniversitare (în domeniul postului) 
•  Elaborare articole în domeniul educației  
• Management de proiect 
• Evaluarea competențelor elevilor 
• Organizarea și susținere activități de formare a administratorilor de test sau a cadrelor didactice 

 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză; 
• abilitatea de a superviza şi valida activităţile de traducere, adaptare şi verificare a testelor de 

evaluare în domeniul științelor; 
• familiarizare cu managementul datelor, cu procedurile de procesare a datelor şi cu analiza şi 

cu raportarea datelor; 
• capacitatea de a interacţiona cu agenţiile guvernamentale, directorii şcolilor, părinţii şi 

profesorii; 
• utilizare avansată Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web 

browsing; 
• capacitatea de a lucra în echipe de proiecte internaționale. 

 
 
 
 Tematică și bibliografie:    
 

1) pentru postul de  Cercetător științific, gradul III, perioadă nedeterminată, laboratorul 
Teoria educației: 

  
Tematica de concurs 
 
• Educație și formare în sec XXI 
• Elemente de metodologie a cercetării în educație 
• Procesul de învățare: determinații psihologice, sociale și pedagogice 
• Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 
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− Proiecte școlare colaborative bazate pe TIC și contribuția lor la formarea competențelor-
cheie ale elevilor 

− Proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare cu suport TIC 
− Produse multimedia ale învăţării  

 
• Educația și formarea profesorilor –provocări și tendințe 

− Interacțiuni și comunicare profesor-elev, familie, comunitate în școala contemporană 
− Competenţele profesorilor pentru activități de predare-învățare în medii virtuale  
− Dezvoltarea profesională continuă cu suportul noilor tehnologii 

 
Bibliografie 
1. Bîrzea,  C.,  Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A.,  Bucureşti, 1995. 
2. Păun, E., Potolea, D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Editura Polirom, 

Iaşi, 2002 
3. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
4. Bronson, P., Merryman, A.,  Şocul educaţiei. O nouă perspectivă asupra dezvoltării copiilor, 

Editura Paralela 45, Piteşti, 2011. 
5. Burk, M., Communities of Practice, 2000, disponibil la: 

http://www.tfhrc.gov/pubrds/mayjun00/commprac.htm  
6. Farca, S., Badea, D., Velea, S. (coord), Responsabilitatea profesorului în formarea moral-afectivă a 

tinerilor, ISE, 2011 
7. Iucu, R. Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti: Humanitas Educational, 

2004. 
8. Lave, J., Wenger, E. Communities of practice, 2004, 

http://www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm. 
9. Neacşu, I., „Educaţia şi dezvoltarea sociomorală” în Introducere în psihologia educaţiei şi a 

dezvoltării, Editura Polirom, Iaşi, 2010. 
10. Stan, E., Profesorul între autoritate şi putere, Editura Teora, Bucureşti, 1999. 
11. *** eTwinning. Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare, Ed. PIM, Iaşi, 2010. 
12. *** eTwinning 2.0. Building the Community of Schools in Europe, European Schoolnet, Hofi Studio, 

Cehia, 2010.  
 

2) Pentru 2 posturi de  Cercetător științific, gradul III, perioadă nedeterminată, laboratorul 
Consiliere și Management educațional 

 
Tematica de concurs: 
 

• Rolul disciplinei Consiliere și dezvoltare personală în dezvoltarea competențelor non-cognitive 
la elevi 

• Rolul consilierului în dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate 
• Tendințe europene în domeniul consilierii și orientării 
• Utilizarea tehnologiei informației și comunicării în procesul de informare și orientare în lumea 

ocupațiilor 

http://www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm
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Bibliografie 
 
1. Balica, M.; Benga, O.; Caragea, V.; David-Crisbăşanu, S.;  Horga, I.; Iftode, O. Dezvoltarea 

abilităţilor non-cogitive la adolescenţii din România. UNICEF, Buzău, Alpha MDN, 2016. 
Disponibilă la adresa:http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Dezvoltarea-abilitatilor-
noncognitive-29-aug-2016-pt-web-1.pdf 

 
2. Botnariuc, P.; Gavriliţă, A.; Iacob, M.; Tăsica, L.; Ţibu, S. Utilizarea TIC în consiliere. ISE, 2011. 

Disponibilă la adresa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-
consiliere_2011.pdf 

 
3. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. Editura Economică, 

Bucureşti, 2004. 
 
4. Epstein J.L. and Associates. School, Family, and Community Partnerships. Your Handbook for 

Action. Corwin Press, a SAGE Company, 2009. 
 
5. Haggerty, K., Elgin, J., & Woolley, A. Social-emotional learning assessment measures for middle 

school youth. Social Development Research Group. University of Washington: Raikes Foundation, 
2011. 

 
6. Hartas, D. Educational research and Inquiry. Qualitative and Quantitative Approaches. Continuum 

International Publishing Group, London, 2010. 
 
7. Houser, R. Counseling and Educational Research. Evaluation and Application. SAGE Publications, 

2009. 
 
8. Jigău, M. (coord). Utilizarea TIC în consilierea carierei. ISE, 2002. Disponibilă la adresa: 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Utilizarea-TIC-in-consilierea-carierei.pdf 
 
9. Ţibu, S.; Goia, D. (coord.). Parteneriatul şcoală-familie-cmunitate. Bucureşti, Ed. Universitară, 

2014. Disponibilă la adresa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-
familie_ISE.pdf 

 
10. Zins, J. E. (Ed.). Building academic success on social and emotional learning: What does the 

research say?. Teachers College Press, 2004. 
 
11. ***Competențe TIC2. Instrumente TIC și formarea practicienilor de orientare care utilizează 

computerul. Editura Afir, Bucureşti, 2009. 
 
12. *** ELGPN Tools No. 4: Designing and Implementing Policies Related to Career Management 

Skills (CMS), 2015. Disponibilă la adresa: http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-
language/english/ELGPN_CMS_tool_no_4_web.pdf 

 
13.  *** From policy to practice - A systemic change to lifelong guidance in Europe. European Centre 

for the Development of Vocational Training CEDEFOP, 2008. Disponibilă la adresa: 
http://www.cedefop.europa.eu/node/11088 

 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Dezvoltarea-abilitatilor-noncognitive-29-aug-2016-pt-web-1.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Dezvoltarea-abilitatilor-noncognitive-29-aug-2016-pt-web-1.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-consiliere_2011.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2011/08/Utilizarea-TIC-in-consiliere_2011.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Utilizarea-TIC-in-consilierea-carierei.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/ELGPN_CMS_tool_no_4_web.pdf
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/ELGPN_CMS_tool_no_4_web.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/node/11088
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14. *** Lifelong Guidance across Europe: Reviewing Policy Progress and Future Prospects. European 
Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP, 2011. Disponibilă la adresa: 
http://www.cedefop.europa.eu/node/11784 

 
15. ***LMI Matters! Understanding labour market information. A toolkit for people who give advice 

and guidance on education and employment. Department for Education and Skills and the Learning 
and Skills Council by Cambridge Training and Development Ltd, part of the Tribal Group plc., 
Nottingham, UK, 2004. Disponibilă la adresa: 
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/ngrf/effectiveguidance/improvingpractice/lmi/lmi_matters_l
sc.pdf 

 
16. *** Programa şcolară Dezvoltare personală clasele 0-II, aprobată prin OM 418/19.03.2013, 

disponibilă la adresa: 
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/55_Dezvoltare%20personala_CP_II_OMEN.pdf 

 
17. ***Programa şcolară Consiliere şi orientare clasele I-VII şi V-VIII, aprobată prin OM 286 / 

09.10.2006, disponibilă la adresa: 
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/CO/Consiliere%20si%20orientare%20clasel
e%20I%20-%20a%20IV-a_a%20V-a%20-%20a%20VIII-a.pdf 

 
18. ***Programa şcolară Consiliere şi orientare. Curriculum difernenţiat pentru învăţământul şcolar 

de 3 ani, clasele IX-XI, aprobată prin OM 4437/2014, disponibilă la adresa: 
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-progr/2014-
10/Programa_Consiliere%20si%20orientare.pdf 

 
19. ***Resolution on Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies. The 

Council of European Union, 2008. Disponibilă la adresa: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015030%202008%20INIT 

 
 
 

3) Pentru 1 post de Cercetător științific, gradul III, perioadă determinată, Laboratorul 
Politici educaționale 

 
Tematica de concurs 
 

• Politici educaționale în cercetare și învățământ superior 
• Tendințe actuale în metodologia cercetării sociale 
• Cultură organizațională în cercetare și comunități practici 

 
 
1. Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartușnic, Bogdan Florian, Irina Horga, Cornelia Novak, 

Lucian Voinea, Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor 
indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date, Ed. Universitară: București, 2015; 

2. Lazăr VLĂSCEANU, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Iași: Ed. Polirom, 2013;  
3. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
4. Lave, J., Wenger, E. Communities of practice, 2004 

http://www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm. 

http://www.cedefop.europa.eu/node/11784
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/ngrf/effectiveguidance/improvingpractice/lmi/lmi_matters_lsc.pdf
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/ngrf/effectiveguidance/improvingpractice/lmi/lmi_matters_lsc.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/55_Dezvoltare%20personala_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/CO/Consiliere%20si%20orientare%20clasele%20I%20-%20a%20IV-a_a%20V-a%20-%20a%20VIII-a.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/CO/Consiliere%20si%20orientare%20clasele%20I%20-%20a%20IV-a_a%20V-a%20-%20a%20VIII-a.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-progr/2014-10/Programa_Consiliere%20si%20orientare.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-progr/2014-10/Programa_Consiliere%20si%20orientare.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015030%202008%20INIT
http://www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm
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5. Oancea, A, Florez-Petour, T, Atkinson, J (2015) “The ecologies and economy of cultural value from 
research”, International Journal of Cultural Policy.  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1128418 
 

4) pentru 2 x 0,5 normă de Cercetător științific, gradul III, perioadă determinată, 
Laboratorul Teoria educației  
 

Tematica de concurs 
 

• Educație și formare în sec XXI 
• Elemente de metodologie a cercetării  
• Studii internaționale privind evaluarea performanțelor școlare ale elevilor 

o PISA – OECD (descrierea programului, aspecte metodologice, principalele date 
referitoare la România) 

o TIMSS – IEA (descrierea programului, date generale referitoare la România, prezentate 
în raportul TIMSS si PIRLS 2011) 

• Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 
 
 Bibliografie 

1. Bîrzea,  C.,  Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A.,  Bucureşti, 1995. 
2. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, 

2004 
3. Mullis V.S., Ina, TIMSS AND PIRLS 2011 RELATIONSHIPS REPORT. Profiles of 

Achievement Across Reading, Mathematics, and Science at the Fourth Grade 
4. *** Cadrul general al evaluării PISA 2018, disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 
5. ***Raportul tehnic PISA 2012, capitolele 1, 2 disponibil la: 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm 
6. *** PISA 2012 Results  in Focus. What 15-year-olds know  and what they can do  with what 

they know, OECD, disponibil la: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-
overview.pdf  

7.  http://timss.bc.edu/ (TIMSS) 
8. *** https://www.oecd.org/pisa/ (Programul PISA)  

 
 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Dr. CIPRIAN  FARTUȘNIC 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1128418
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://timss.bc.edu/

