
 
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

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

Tel:021.313.64.91; 021.314.27.83 
ROMANIA 

Fax: 40/1/312.14.47 
 
                                                                                                              Nr. 919/23.06.2017 
 

ANUNŢ 
 

- Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante, 
conform Legii nr.319/2003 – Statutul personalului de cercetare – dezvoltare și HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare: 

 
- 1 post vacant de Cercetător științific, gradul III,  pentru laboratorul Cercetare pentru tineret,                 

perioadă determinată, 1 an; 
- ½ normă, post vacant de Cercetător științific, pentru laboratorul Politici educaționale,                

perioadă determinată, 1 an. 
      

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, persoană de contact este 
doamna Carmen Bălășoiu, Inspector Resurse umane.  
      Înscrierile şi depunerea dosarelor persoanele se fac până pe data de   24 iulie  2017, ora 12.00,   
la biroul Resurse umane al ISE. Selecţia dosarelor se va face până pe data de  25 iulie 2017, ora 12.00.            
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe site-ul instituției, la aceeați dată.                        
 
Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din 
HG nr. 1.027/2014 privind  Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant. 
 
La înscriere candidații vor depune următoarele documente, conform art.6 din HG nr.1.027/2014: 
 

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 
2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea; 
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 propria răspundere că nu are antecedente penale; cu obligația 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului; 

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. 
 
             
 
 

 



            Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 
 

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

 
Condiții generale pentru ocuparea posturilor:  
 

1) pentru postul de  Cercetător științific: să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități; 

2) 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) 1 post vacant  de Cercetător științific, gradul III, pentru laboratorul Cercetare pentru tineret,                    
perioadă determinată, 1 an;  
 

Studii: absolvent cu diplomă de studii universitare. 
-  doctorat (în științe sociale și politice) + grade didactice în învățământ (I sau II) - reprezintă un avantaj; 
 
Domenii de expertiză:  
cercetare-dezvoltare în domeniul educational și tineret.  
activitate de cercetare relevantă (articole, manuale școlare);  
 
Competenţe necesare la locul de muncă: 
- comunicarea orală şi scrisă în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională; competențe 

de redactare a textelor științifice; 
- utilizarea Microsoft Office, instrumente Google, gestionarea de baze de date (Excel etc.); 
- capacitatea de implicare în realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare vizând tineretul în  calitate 

de participant /  beneficiar al serviciilor de educație; 
- cunoașterea fundamentelor politicilor publice nationale și europene în domeniul educației și 

tineretului; 
- asigurarea de suport ştiinţific, organizatoric şi administrativ pentru organizarea de evenimente de 

promovare a rezultatelor cercetării Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi programe de formare 
continuă a cadrelor didactice; 

- capacitate de a înțelege/interpreta documentele de politică educațională și de curriculum din 
perspectiva performanțelor și satisfacției elevului;  
- capacitate de a contribui la dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice transmițând rezultatele 

relevante ale cercetărilor. 
 

2)   ½ normă, post vacant de Cercetător științific,  pentru laboratorul Politici educaționale,                   
perioadă determinată, 1 an; 

 
- absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul științe sociale, specializarea: științe ale educaţiei / 

psihologie / psihopedagogie specială / sociologie 



 
Domenii de expertiză:  
- Psihologia educaţiei 
- Psihopedagogia învățământului special / Educație incluzivă 
- Curriculum  
- Politici educaționale 
 
Competenţe necesare la locul de muncă: 
- participarea la proiecte educaționale de cercetare sau de inovare, cu relevanță pentru domeniul 

curriculum și pentru domeniul educației incluzive / a învățământului special / a integrării copiilor cu 
dizabilități în învățământul de masă; 

- realizarea de activități de proiectare, aplicare şi/sau evaluare de curriculum (curriculum naţional, 
curriculum la decizia şcolii); 

- asigurarea de suport ştiinţific, organizatoric şi administrativ pentru organizarea de evenimente de 
promovare a rezultatelor cercetării Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi programe de formare 
continuă a cadrelor didactice; 

- comunicarea orală şi scrisă în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;  
- utilizarea Microsoft Office, instrumente Google, gestionarea de baze de date (Excel etc.); 
- capacitatea de a lucra în echipă, de a respecta termene de activitate şi de a răspunde prompt 

solicitărilor de la locul de muncă. 
 
Pentru toţi candidaţii, respectarea cerinţelor care definesc postul constituie o obligaţie. 

 
Concursul va avea loc  la sediul ISE şi va consta în: 
 

1. 26 iulie 2017, ora 11.00 - proba scrisă; 
2. 28 iulie 2017, ora 11.00 – interviul. 
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. 
 
 Tematică și bibliografie:    
 

1) 1 post vacant de Cercetător științific, gradul III, pentru laboratorul Cercetare pentru 
tineret,  perioadă determinată, 1 an;  

 
Tematică și bibliografie 
 
Tema 1 Contextul social și politic al educației și tineretului 
OECD - UNICEF: Raport Evaluările și examinările în sistemul de educație din România,  pe 
http://www.unicef.ro/publicatii/studiile-ocde-privind-evaluarea-si-examinarea-in-domeniul-educatiei/ 

 
- EACEA , Date cheie privind educaţia în Europa 2012, pe 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134RO.pdf  
 

- Comisia europeană, O strategie a UE pentru tineret - investiție și mobilizare O metodă deschisă 
de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor și oportunităților tineretului pe 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN  

http://www.unicef.ro/publicatii/studiile-ocde-privind-evaluarea-si-examinarea-in-domeniul-educatiei/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134RO.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN


 
- MTS, Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, pe 

http://www.isjcs.ro/strategii/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf 
 
 
Tema 2 –Sociologia tineretului si sociologia educatiei. Puncte de convergență 
 
Bibliografie: 

- Ioana PETRE, Dan BANCIU, Ecaterina BALICA, Tineret, Norme, Valori. Repere pentru o 

sociologie a tineretului, Editura LuminaLex, Bucuresti, 2002 (cota catalog BCU: 316/P57.S4 ) 

- Popovici, Dumitru, Sociologia educaţiei, Ed. Institutul  European, Iaşi, 2003 

- Radulescu, Sorin, Sociologia vârstelor , Ed. Hyperion …2, Bucureşti,1994. 

Tema 3 -  Tineret, educatie, procese de socializare: acces și participare la educație pentru copii și 
tineri din medii sociale și economice defavorizate 
 
Bibliografie: 
- Fartuşnic, C. (coord.), Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în 

învăţământul primar şi gimnazial, Buzău: Alpha MDN, 2012. Accesibil la adresa 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf 

- Jigău, M. (coord.), Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone Prioritare de Educație, Buzău: 
Alpha MDN, 2006. Accesibil la adresa http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-
prioritare-de-educatie.pdf 

- Jigău, M., Liiceanu, A., Preoteasa, L. (coord.), Violența în școală, Buzău: Alpha MDN, 2006. 
Accesibil la adresa http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf 

 
- Mitulescu, S (coord), Violența școlară: cercetări, politici, recomandări, Ed Afir Bucuresti 2016 
 
Tema 4 -  Metode cantitative aplicate în cercetarea socială 
 
Bibliografie: 
- Chelcea, S., Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Ed. Economică, 

Bucureşti, 2004. 
- Sandu, D. ,  Statistica în științele sociale, București, 1992 

- Rotariu, T., (coord.), Metode statistice aplicate în științele sociale, Polirom, Iași, 1999; 
 

2) ½ normă, post vacant de Cercetător științific, pentru laboratorul Politici educaționale,                         
perioadă determinată, 1 an; 

 
TEMATICĂ 
 
• Tema 1. Sistemul de învățământ din România – aspecte specifice, provocări și priorităţi de 

dezvoltare 
• Tema 2. Educaţia incluzivă. Acces și participare la educație pentru copiii și tinerii din grupurile 

defavorizate 
• Tema 3. Inovația în educație – teme de actualitate și posibile soluții de viitor 
 
 
 
 

http://www.isjcs.ro/strategii/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf
http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-prioritare-de-educatie.pdf
http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-prioritare-de-educatie.pdf
http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf


BIBLIOGRAFIE 
 
• *** Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
• *** Programe şcolare în vigoare pentru învățământul de masă și pentru învățământul special, 

disponibile la adresa web http://programe.ise.ro/ 
• Apostu, O. et al. (2015). Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din românia din 

perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date. București: Ed. 
Universitară. Accesibil la adresa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-
Sistemul-de-invatamant-2014.pdf 

• Horga, I., Apostu, O., Balica, M. (2016). Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare. Buzău: Alpha MDN. 
Accesibil la adresa http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Educatia-pentru-toti-si-pentru-
fiecare_2015.pdf 

• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. (2016). Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului 
național document de politici educaționale. Accesibil la adresa http://www.ise.ro/wp-
content/uploads/2015/12/Document-politici-curriculum_final_23decembrie.pdf 

• Jigău, M., Horga, I. (coord.). (2009). Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în 
învăţământul de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România. 
Bucureşti: Ed. Vanemonde. Accesibil la adresa http://nou2.ise.ro/wp-
content/uploads/2012/08/Situatia_copiilor_cu_CES.pdf 

• Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

• Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia 
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi 
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi 
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/saucerinţe educaţionale speciale, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 1019 din 19.12.2016. 

• Păun, E., Potolea, D. (2002). Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iași: Ed. 
Polirom.  

• Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul operațional 
privind implementarea strategiei naționale. 

• Verza, E. (2002). Introducere în sihopedagogia specială şi în asistenţa socială. Bucureşti: Ed. Fundaţiei Humanitas. 
• Vrasmas, T. (2015). Cerințele speciale și dizabilitatea în educație. O perspectivă internațională. 

București: Ed. Didactică și Pedagogică. 
 

  
 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Dr. CIPRIAN  FARTUȘNIC 
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