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INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE ANUNŢĂ SCOATEREA LA
CONCURS A UNUI POST DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC I
PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
(data apariției anunțului: 01.03.2021)
CONDIŢII DE CONCURS ŞI DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE
PENTRU POSTUL DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC I
Legea 319/2003 şi OMEC 6129/2016
Condiţii specifice pentru înscrierea la concurs:
Titlul științific de doctor în sociologie;
Vechime în specialitate: 9 ani în cercetarea ştiinţifică şi/sau
învăţământul superior (ştiinţe sociale); 15 ani în profilul postului (pentru
candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice,
ştiinţe sociale).
Concursul constă în următoarele etape:
a) Selecția dosarelor;
b) Analiza dosarului de concurs și verificarea îndeplinirii condițiilor
prevăzute de lege;
c) Aprecierea prin punctaj pe baza grilei aprobate a performanței
candidatului.
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) sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii;
copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă și
foaie matricolă) şi a gradelor ştiinţifice, acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
(după caz);
copia legalizata 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;

copie legalizata de pe diploma de doctor în ramura de știință
corespunzătoare postului, precum și alte diplome sau titluri ştiinţifice ori
academice;
fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizărilor ştiinţifice
profesionale, specificată pe baza criteriilor de evaluare;
fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii
conform OMEC 6129/2016.
aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referire la
fiecare criteriu (OMEC 6129/2016);
extrase din lucrări ale autorilor români și străini cuprinzând referințe din și
asupra studiilor proprii;
autoevaluarea activității în cercetare și a vizibilității cercetărilor în baza
criteriilor detaliate la Anexa 1;
mapă cu cel puțin 5 lucrări reprezentative;
document de prezentare a „Experientei în constructia și dezvoltarea
institutionala„ în baza criteriilor detaliate la Anexa 2;
Listă de lucrări structurată în raport cu criteriile de evaluare în ordinea
prevăzută de legislaţie:
a.
teza de doctorat
b.
cărţi şi capitole de cărţi
c.
articole, studii publicate în revistele de specialitate de circulaţie
internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute
d.
studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale
recunoscute din ţară şi străinătate (ISSN şi ISBN)
e.
proiecte de cercetare - dezvoltare pe bază de contract/grant
f.
alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.
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;
asumarea răspunderii în care se afirmă că datele din dosar se referă la
propriile activităţi şi realizări în caz contrar candidatul suportând consecinţele
declaraţiilor false, în conformitate cu legislația în vigoare;
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;
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;
Evaluarea dosarului de concurs
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere
Probe de concurs
1.
Verificarea îndeplinirii criteriilor minime, conform OMEC 6129/2016
2.
Evaluarea documentelor din dosarul candidatului:
„Autoevaluarea activității în cercetare și a vizibilității cercetărilor”;
„Experienta în constructia și dezvoltarea institutionala„
Dosarele se depun la Serviciului Financiar – Contabil și Resurse Umane în
termen de 30 de zile de la data publicării anunțului, tel.: 021.318.24.48.
Anunţul a fost publicat in ziarul Bursa în data de 01.03.2021, www.insoc.ro, avizier institut.













Calendarul de desfăşurare a concursului de Cercetător Științific I:
Perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs: 30
de zile de la data apariției anunțului;
07.04.2021 - selecția dosarelor;
09.04.2021, ora 14.00 - afişarea listei cu rezultatul selecţiei dosarelor de
înscriere;
13.04.2021, până la ora 14.00 - depunerea eventualelor contestaţii privind
rezultatele selecţiei dosarelor;
15.04.2021 - solutionarea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor;
16.04.2021, ora 14.00 - afişarea listei cu rezultatul final al selecţiei dosarelor
de înscriere;
19.04.2021 - analiza dosarului de concurs, verificare indeplinirii condiţiilor
prevăzute de lege si aprecierea prin punctaj;
21.04.2021, ora 14.00 - afişarea rezultatelor analizei dosarului de concurs;
23.04.2021, până la ora 14.00 - depunerea eventualelor contestaţii privind
rezultatele analizei dosarului de concurs;
27.042021 - solutionarea contestaţiilor privind rezultatele analizei dosarelor;
28.04.2021 afişarea listei cu rezultatul final al analizei dosarelor;
Director,
Prof. univ dr. Bădescu Ilie
m.c. al Academiei Române

