ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE

CASA ACADEMIEI,
Calea 13 Septembrie , Nr. 13,
Sector 5, Bucureşti , Cod 050711
Telefon/Fax: (021) 3182448;
E-mail: insoc@insoc.ro
CIF : 4220980

INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS A DOUĂ
POSTURI DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC PERIOADĂ DETERMINATĂ (1 AN)
(1 POST NORMĂ ÎNTREAGĂ ȘI 1 POST ½ NORMĂ)
Institutul de Sociologie, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, cod
050711, aripa de est, etaj IV, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi (1 normă
întreagă și 1/2 norma) de cercetător științific, pe perioada determinata in domeniul
Sociologie.
Candidații vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține următoarele
documente:
pagina de garda
opis cu numerotarea paginilor;
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
actul de identitate (original şi copie nelegalizată) sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii; certificat de căsătorie (după caz);
copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă și foaie
matricolă), acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice (după caz);
copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe Registrul general de
evidenta a salariaţilor sau adeverinţă eliberată de instituţia angajatoare (funcţia, perioada),
pentru a dovedi vechimea;
curriculum vitae format Europass în limba română;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până
la data desfăşurării primei probe a concursului;
adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;
alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)
cunoaşte limba engleză, scris şi vorbit (după caz);
d)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
e)
are capacitate deplină de exerciţiu;
f)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
g)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
h)
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;
Dosarele se primesc la Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ
până la data de 21.01.2021, ora 14.00, tel.: 021.318.24.48.

-

-

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor de Cercetător Științific, sunt următoarele:
nivelul de studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul Sociologie;
experiență profesională: 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;
concursul consta în probe scrise, orale si practice specifice postului.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Cercetător Științific, sunt următoarele:
Experiență în gestionarea programelor si proiectelor finantate din fonduri europene
(atribuții de management, control sau monitorizare) sau în elaborarea documentelor privind
accesarea de fonduri europene - numai pentru postul de Cercetător Stiințific normă
întreagă.
Capacitate de lucru în echipă,
adaptare rapidă la cerințele temelor de cercetare din institut,
capacitate de comunicare;
preocuparea permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual;
preocuparea pentru a participa la competiții naționale și europene pentru câștigarea de
proiecte de cercetare;

Etapele concursului:
a) Selecția dosarelor ( constă în verificarea administrativă a documentelor solicitate
pentru înscriere în dosarul de concurs) va avea loc în data de 22.01.2021;
b) Proba scrisă (constă în tratarea unui subiect din trei formulate de către comisia de
concurs) va avea loc în data de 01.02.2021;
c) Proba orală și practică va avea loc în data de 09.02.2021 si este structurată astfel:
- proba orală constă într-un interviu;
- proba practică constă în:
A- Cercetător Științific normă întreagă
- demonstrarea capacităților practice în elaborarea proiectelor finanțate din fonduri
europene
B- Cercetător Științific jumătate de normă
- demonstrarea capacităților practice de cercetare sociologică (proiectarea cercetării,
aplicarea instrumentelor, culegerea, prezentarea sau interpretarea datelor)
Tematică:
A- Cercetător Științific normă întreagă
1. Proiectarea cercetării sociologice
2. Finanțarea proiectelor de cercetare
B- Cercetător Științific jumătate de normă
1. Sociologia – orientări și paradigme
2. Concepte si teme fundamentale în sociologie (Tipuri de societăți, Comunitate
și societate, Socializare și personalitate, Identitate și diversitate socială,
Globalizare și schimbare socială, Interacțiunea socială și viața cotidiană,
Familia, Instituții și evoluții, Cultura și multiculturalitatea, Educația și
reproducția societății, Religia, Urbanitate și ruralitate)
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Calendarul de desfăşurare a concursului de Cercetător Științific:,
• 23.12.2020 - 21.01.2021, ora 14.00 - perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea
candidaţilor la concurs;
• 22.01.2021 - selecţia dosarelor;
• 25.01.2021, ora 14.00 - afişarea listei cu rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere;
• 27.01.2021, până la ora 14.00 - depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele
selecţiei dosarelor;
• 28.01.2021 - solutionarea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor;
• 29.01.2021, ora 14.00 - afişarea listei cu rezultatul final al selecţiei dosarelor de înscriere;
• 01.02.2021 – proba scrisă;
• 02.02.2021, ora 14.00 - afișarea rezultatelor probei scrise;
• 04.02.2021, până la ora 14.00 - depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei
scrise;
• 05.02.2021 - soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise;
• 08.02.2021, ora 14.00 - afișarea listei cu rezultatul final al probei scrise;
• 09.02.2021 – proba orală și practică;
• 10.02.2021, ora 14.00 - afișarea rezultatelor probei orală și practice;
• 12.02.2021, până la ora 14.00 - depunerea eventualelor contestații privind proba orală și
practică;
• 15.02.2021 - soluționarea contestațiilor privind proba orală și practică;
• 16.02.2021, ora 14.00 - afișarea listei cu rezultatul final al concursului;
Anunţul a fost publicat în ziarul Bursa din data de 23.12.2020, site www.insoc.ro și
avizier.
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