
 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 
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Fax: 40/1/312.14.47 

 
 

ANUNŢ 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  scoate la concurs următoarele posturi contractuale vacante, 

conform Legii nr.319/2003 – Statutul personalului de cercetare – dezvoltare,  HG nr.286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și ca urmare a aprobării Memorandumului cu 

nr.20/22870/R.B./19.12.2017, aprobat în ședința de Guvern din data de 20.12.2017: 

 

Pentru laboratorul Curriculum: 

- ½  post vacant de Cercetător științific,  educație muzicală, perioadă nedeterminată; 

- ½  post vacant de Cercetător științific,  educație plastică, perioadă nedeterminată; 

- ½ post vacant de cercetător științific, științe socio-umane, perioadă nedeterminată. 

      

Perioadă de probă – 3 luni. 

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   06 iunie 2018, ora 12.00,   

la biroul Resurse umane al ISE. Selecţia dosarelor se va face până pe data de  07 iunie 2018, 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. 

 

            Toate documentele vor fi prezentate și în  original în vederea verificării conformității copiilor cu acesta. 

 



 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 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. 

 

Condiții generale pentru ocuparea posturilor:  

 

- 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; 

 

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). 

 

- Absolvent studii superioare în specialitatea postului 

- Să cunoască o limbă străină (pentru documentare și conversație) 

- Experiență în domeniul proiectării, aplicării și/sau evaluării de curriculum – curriculum național, 

curriculum la decizia școlii 

- Abilități de utilizare a calculatorului și internetului 

- Experiență de lucru în echipă 

 

 

½ post CS, Educaţie muzicală, perioadă  nedeterminată 

Bibliografie 

- Căpiţă, L. E. (coord.). Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline. 

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 2012, disponibilă la adresa web 

http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar 

- Sarivan, L. (coord.). Predarea interactivă centrată pe elev. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, 

disponibilă la adresa web 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf 

- Vlăsceanu, L (coord.). Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 

obligatoriu. Iaşi: Editura Polirom, 2002. 

- Morar, V. Estetica – Interpretări. Texte. Studii. Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. 

- Ilea, A., Stoicescu, D. Dimensiunea de gen în aria curriculară ARTE. Bucureşti: MarLink, 2006, pp.5-

27. 

*** Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf


*** Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I - a II-a (în specialitatea pentru care 

se susţine concursul), disponibile la adresa web http://programe.ise.ro/  

*** Programe şcolare (în specialitatea pentru care se susţine concursul), disponibile la adresa web 

http://programe.ise.ro/  

*** Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences for Lifelong 

Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 ii, în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006. 

 

½ post CS, Educaţie plastică, perioadă nedeterminată 

Bibliografie 

- Căpiţă, L. E. (coord.). Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline. 

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 2012, disponibilă la adresa web 

http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar. 

- Sarivan, L. (coord.). Predarea interactivă centrată pe elev. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, 

disponibilă la adresa web 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf 

- Vlăsceanu, L (coord.). Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 

obligatoriu. Iaşi: Editura Polirom, 2002. 

- Morar, V. Estetica – Interpretări. Texte. Studii. Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. 

- Nanu A. Vezi? Comunicarea prin imagine. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2011. 

*** Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

*** Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I - a II-a (în specialitatea pentru care 

se susţine concursul), disponibile la adresa web http://programe.ise.ro/  

*** Programe şcolare (în specialitatea pentru care se susţine concursul), disponibile la adresa web 

http://programe.ise.ro/  

*** Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences for Lifelong 

Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 ii, în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006. 

 

½ post CS, Științe socioumane, perioadă  nedeterminată 

Bibliografie 

- Căpiţă, L. E. (coord.). Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline. 

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 2012, disponibilă la adresa web 

http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar. 

- Sarivan, L. (coord.). Predarea interactivă centrată pe elev. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, 

disponibilă la adresa web 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf 

http://programe.ise.ro/
http://programe.ise.ro/
http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
http://programe.ise.ro/
http://programe.ise.ro/
http://cdr.ncit.pub.ro/index.php/studii-privind-invatamantul-preuniversitar
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf


- Vlăsceanu, L (coord.). Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 

obligatoriu. Iaşi: Editura Polirom, 2002. 

*** Cartea albă privind dialogul intercultural, Trăind împreună egali în demnitate, adoptată de Consiliul 

Europei (Strasbourg, 2008). 

*** Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și 

nediscriminării prin educație (Declarația de la Paris, 2015) 

*** Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

*** Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I - a II-a (în specialitatea pentru care 

se susţine concursul), disponibile la adresa web http://programe.ise.ro/  

*** Programe şcolare (în specialitatea pentru care se susţine concursul), disponibile la adresa web 

http://programe.ise.ro/ 

*** Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences for Lifelong 

Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 ii, în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006. 

 

Pentru toţi candidaţii, respectarea cerinţelor care definesc postul constituie o obligaţie. 

 

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

 

1.  14 Iunie 2018, ora 11.00 - proba scrisă; 

2.  19 Iunie 2018, 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. 

 

 
 

 

DIRECTOR ADJUNCT, 

Magdalena Balica 

http://programe.ise.ro/
http://programe.ise.ro/

