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ANUNŢ
Începând cu data de 15 martie 2019, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din București (ISE)
scoate la concurs două posturi vacante de Cercetător științific gradul II, în domeniul Științe ale
educației (normă întreagă, perioadă nedeterminată).
Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat în Monitorul Oficial, site-ul
guvernamental posturi.gov.ro, site-ul propriu (www.ise.ro) și în ziarul România Liberă din data de
15 martie 2019.
Depunerea dosarelor pentru concurs se va face în termen de 30 de zile de la data anunțului,
adică până pe data de 15 aprilie 2019.
Concursul este organizat în concordanță cu următoarele acte normative:
1. Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare, cu modificările
și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. O.M.E.N.C.S. nr. 6.129/2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare –
dezvoltare, Anexa 28 - Comisia Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport;
4. Metodologia de concurs/examen privind ocuparea posturilor de CS I, CS II la Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti.
Comisia de evaluare a dosarelor de concurs se va întruni în data de 18.04.2019, ora 14.00 și va
emite Raportul final până în data de 23.04.2019, ora 14.00.
Dosarele evaluate de către comisie se vor depune până la data de 14.05.2019, la Direcția de
specialitate a Ministerului Educației Naționale (str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1).
Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi biroul Resurse umane
al ISE sau să consultați pagina web www.ise.ro/angajari .

Condiții generale pentru ocuparea posturilor:
1) activitate de cercetare–dezvoltare în domeniul Științe ale educației sau în învățământul
superior de profil de cel puțin 8 ani; pentru candidații care provin din afara învățământului
superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
2) titlul științific de doctor.
Nivel de studii: studii doctorale/post-doctorale.
Dosarele de concurs ale candidaților trebuie să conțină:
1. Opis al documentelor din dosar;
2. Adresa de înaintare, din partea conducerii ISE, către Ministerul Educației Naționale –
Activitatea pentru Cercetare (în original);
3. Referat de prezentare a concursului, din partea conducerii ISE, în care sunt prezentate
etapele concursului, de la anunţarea în ziarul de circulaţie naţională, până la validarea
rezultatelor în consiliul ştiinţific, şi prin care se propune conferirea titlului de cercetător
ştiinţific gradul II, având în vedere aprobarea concursului de către consiliul de administrație
al ISE, pe baza raportului prezentat de comisia de concurs (în original);
4. Raportul Comisiei de concurs privind concursul, care se elaborează în raport cu cerinţele
art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare şi ale sistemelor de evaluare în vigoare (în original);
5. Decizia de numire a Comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei, întocmită
conform dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003, menţionându-se gradul
profesional şi locul de muncă pentru preşedinte şi cei 4 membri, precum şi funcţia de
director ştiinţific sau de secretar ştiinţific deţinută de unul din componenţii comisiei (în
original sau copie certificată);
6. Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită înscrierea la
concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II, aprobată de către
conducerea instituţiei ( în original);
7. Fişa de evaluare, din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă
îndeplinirea standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin MEN (în original);
8. 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; (a se vedea modelul afişat pe
portalul „JOB-URI CERCETARE”, de pe site-ul ANCS (www.ancs.ro), la capitolul
Informaţii ) (în original);
9. Lista de lucrări științifice ale candidatului, 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. Lista lucrărilor
publicate va fi semnată de către candidat și va fi însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5
lucrări reprezentative.
10. Curriculum vitae, semnat de candidat (în original);
11. 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 şi legalizate)
12. Copii: 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; cartea de identitate, certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este
cazul); cartea de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor (se
vor prezenta și documentele originale, pentru confruntare);
13. Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
14. Adeverință medicală, din care să reiasă că persoana care candidează este aptă, din punct
de vedere medical, pentru a lucra în cercetare-dezvoltare;
15. Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului, respectiv anunţul de la sediul
instituţiei (semnat şi ştampilat) şi din ziarul de circulaţie naţională (copia din ziar să fie
conform cu originalul şi să conţină datele de identificare ale ziarului).
Descrierea domeniilor de expertiză pentru posturile vacante scoase la concurs:
1) 1 post CS II, laboratorul Curriculum: dezvoltare de currriculum pentru aria
curriculară Limbă şi comunicare; pragmatică lingvistică; proiecte și politici educaționale,
educaţie nonformală; educaţie culturală; formarea personalului didactic, evaluări
internaționale în domeniul citirii-lecturii;
2) 1 post CS II, laboratorul Teoria educației: didactica matematicii; proiectarea și evaluarea
programelor școlare pentru aria curriculară Matematică și Științe ale naturii; proiectare și
evaluare de mijloace de învățământ și auxiliare didactice; formarea profesorilor care predau
discipline din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii; evaluări internaționale în
domeniul matematicii

Director adjunct,
CS I dr. Petre Fedorian Botnariuc

