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METODOLOGIA DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR 

    PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GR.III 

 

 

Ocuparea posturilor de cercetător științific gr. III in cadrul Institutului de Sociologie se face 

prin concurs public, compus din două componente de evaluare: 

1. Evaluarea dosarului activității profesionale și a contribuției științifice; 

2. Probă orală. 

 

Evaluarea se face în baza unei grile de criterii adaptate specificului postului, după cum 

urmează: 

 

 

GRILA DE CRITERII DE EVALUARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CS III 

 

I. Dosarul activității profesionale și contribuției științifice  

 

Nr. 

crt. 

       

                        Criteriul 

 

Punctaj 

unitar pe element* 

1 Experiența în activitatea de cercetare (Se punctează anii de 

muncă în calitate de angajat in institutii de cercetare și 

experiența în proiectele de cercetare, dobândită ca cercetător) 

1 an/ 1 proiect –  

5 puncte 

2 Elemente de pregătire și specializare profesională suplimentară 

celor prevazute prin lege pentru postul de CS III (masterat, 

doctorat, postdoctorat în domeniul sociologiei, burse de 

specializare și perfecționare, în legătură cu specificul postului). 

1 punct 

3 Carti de specialitate publicate în calitate de autor 5 puncte 

4 Carti de specialitate publicate în calitate de coautor  3 puncte 

5 Carti coordonate  2 puncte 

6 Articole în reviste indexate ISI   3 puncte 

7 Articole în reviste indexate BDI  2 puncte 

8 Studii în volume de specialitate 1 punct 

9 Participare la conferinte naționale și internaționale  1 punct 

10 Premii si alte distinctii 1 punct 

   PUNCTAJ TOTAL  
*Notă: Punctajul se acordă independent de numărul de co-autori sau de co-participanți la realizarea unui 

element inclus in criteriile din grilă. 
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II.  Interviu (proba orală) - Barem de evaluare: 

 

1. Motivația candidatului și compatibilitatea intereselor de cercetare ale candidatului cu 

direcțiile de cercetare ale Institutului (20 puncte) 

2. Stăpânirea fundamentelor teoretice și metodologice ale disciplinei și capacitatea de a 

opera în mod creator cu ele (20 puncte). Evaluarea se va face plecând de la aspecte 

teoretice si metodologice cuprinse în lucrările din bibliografie. 

3. Capacitatea de comunicare, de sinteză și de articulare a discursului (10 puncte) 

 

 

 

 

NOTAREA CANDIDAȚILOR 

 

Punctajul final al candidatilor se obține prin însumarea punctajului obținut în baza grilei de 

criterii pentru evaluarea activității profesionale și contribuției științifice și a punctajului obținut 

în urma probei orale. (Punctaj maxim posibil: 100 de puncte.) 

 

1. Candidatul care obține cel mai mare punctaj la grilă va obţine 50 de puncte.  

 

Pentru ceilalţi candidaţi numărul de puncte se calculează după formula: 

Puncte Candidat 2 = 50 x Punctaj obținut la grilă Candidat 2/ Punctaj obținut la grilă Candidat 

1 

 

Candidații care totalizează mai puțin de 10 puncte la criteriul 1 din grilă și cei care obțin sub 30 

de puncte din însumarea tuturor punctelor prevăzute la criteriile menționate în grilă sub 

declarați respinși.  

 

 

2. Candidații primesc punctajul la proba orală în baza baremului de evaluare și pot obține 

maxim 50 de puncte.  
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GRILA DE CRITERII DE EVALUARE  

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CS III 

 

Documente Justificative 

 

 

Nr. 

crt. 

       

                        Criteriul 

Documente 

doveditoare 

1 Experiența în activitatea de cercetare (Se punctează anii de 

muncă în calitate de angajat in institutii de cercetare și 

experiența în proiectele de cercetare, dobândită ca cercetător) 

Adeverinta de 

vechime in 

muncă, 

Extras după 

Revisal, 

Contract de 

drepturi de 

autor ca 

cercetător 

intr-un 

proiect 

2 Elemente de pregătire și specializare profesională suplimentară 

celor prevazute prin lege pentru postul de CS III (masterat, 

doctorat, postdoctorat în domeniul sociologiei, burse de 

specializare și perfecționare, în legătură cu specificul postului). 

Diplome 

3 Carti de specialitate publicate în calitate de autor Coperta cartii 

4 Carti de specialitate publicate în calitate de coautor Coperta cartii 

5 Carti coordonate  Coperta cartii 

6 Articole în reviste indexate ISI  - 

7 Articole în reviste indexate BDI  - 

8 Studii în volume de specialitate Prima pagina 

a studiului + 

coperta cartii 

9 Participare la conferinte nationale si internationale  Diploma de 

participare, 

program sau 

volum de 

abstracturi 

10 Premii si alte distinctii Diploma 

   PUNCTAJ TOTAL  
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