I. ASPECTE GENERALE
Art. 1. În cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu (ICSU Sibiu), posturile de
cercetare vacante pe durată determinată sau pe durată nedeterminată se ocupă numai prin concurs
public, organizat în conformitate cu prevederile din:
1. Legea nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată
în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003;
2. Legea nr. 324/2003 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
3. Hotărârea de Guvern nr. 457 din 4.05.2011 privind metodologia cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, publicată în
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 371 din 26.05.2011, cu modificările și
completările ulterioare; modificată prin HG nr. 36/06.2013, publicată în „Monitorul Oficial al
României”, Partea I, nr. 88 din 11.02.2013;
4. ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare
și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de
abilitare;
5. H.G. nr. 286 din 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;
6. Art. 30 din Legea 53/2003 – Codul Muncii revizuit.
7. Legea nr. 752/2001, republicată, privind organizarea și funcționarea Academiei Române,
Statutului Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 617/2009;
6. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICSU Sibiu;
7. Prezenta Metodologie.
Art. 2. Concursul pentru ocuparea unui post de cercetare, pe perioadă nedeterminată și determinată,
se organizează numai dacă acesta este declarat vacant.

2

(1) Un post se consideră vacant sau temporar vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcții,
întocmit anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului financiar.
(2) Vacantarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:
a) încetarea contractului de muncă prin pensionare, deces, demisie, concediere sau prin altă
modalitate de încetare a contractului de muncă, conform legii;
b) transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post în cadrul ICSU Sibiu, ca urmare a
câștigării unui concurs;
c) aprobarea suplimentării posturilor finanțate de către Academia Română.
(3) Posturile de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un
post de rang superior.
Art. 3. Ocuparea pe perioadă determinată este, prin excepție de la legislația muncii, pe o durată de
maxim 3 ani și în funcție de nevoile de angajare și de resursele financiare ale ICSU Sibiu, în
conformitate cu prevederile legale.
Art. 4. Posturile de cercetare pe care ICSU Sibiu le poate scoate la concurs public sunt:
Durată nedeterminată:

Durată determinată:

a) asistent de cercetare;

a) asistent de cercetare;

b) cercetător științific (CS);

b) cercetător științific (CS);

c) cercetător științific gradul III (CS III);

c) cercetător științific gradul III (CS III).

d) cercetător științific gradul II (CS II);
e) cercetător științific gradul I (CS I).
Art. 5. Prezenta metodologie nu se aplică pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante din
granturile de cercetare-dezvoltare.
Art. 6. Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplinește
următoarele condiții:
a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română scris și vorbit;
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c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la
concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității.
Art. 7. Concursurile pentru ocuparea posturilor în cadrul ICSU Sibiu au caracter deschis, la ele
putând particpa persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere de la art. 6, fără nici o
discriminare.
Art. 8. Încadrarea pe funcții și grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare se face prin
concurs, în condițiile prevăzute de Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 publicată în „Monitorul Oficial al
României”, nr. 530/23 iul. 2003, consolidată la zi privind statutul personalului de cercetaredezvoltare (art. 11) și prin ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor
minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de
abilitare;

II. ETAPELE DE DERULARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE
A POSTURILOR DE CERCETARE
Art. 9. Scoaterea la concurs a posturilor de cercetare.
(1) Inițierea procedurii de concurs: întocmirea corespondenței pentru solicitarea organizării
concursului / concursurilor, respectiv se întocmește documentația necesară și se solicită forurilor
competente avize pentru organizarea concursului.
(2) Un post poate fi scos la concurs prin constituirea lui ca urmare a direcțiilor de dezvoltare
strategică ale domeniilor și / sau programelor de cercetare.
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(3) Scoaterea la concurs a postului / posturilor se propune de către coordonatorul*
compartimentului de cercetare în structura căruia se află postul, prin referat de necesitate (Anexa 1)
avizat de Consiliul științific al ICSU Sibiu.
(4) În referatul de necesitate / adresa de înaintare, posturile vor fi individualizate prin indicarea
poziției din statul de funcții al ICSU Sibiu și mențiunea că postul este vacant sau temporar
vacant.
(5) Pe baza referatului de necesitate, Directorului ICSU Sibiu realizează un raport care trebuie să
conțină lămuriri cu privire la: necesitatea ocupării postului în contextul realizării obiectivelor din
planul de dezvoltare al compartimentului de cercetare din cadrul ICSU Sibiu, valoarea științifică ce
se pretinde candidaților, perspectivele postului, numărul posturilor existente deja în aceeași
specialitate, existența resurselor financiare pentru susținerea postului. Raportul este semnat de către
directorul ICSU Sibiu.
(6) Se transmite către Academia Română cererea de aprobare pentru scoaterea la concurs a
posturilor de cercetare vacante sau temporar vacante, astfel:
➢ către Biroul Prezidiului Academiei Române pentru CS I, CS II;
➢ către Secția de Științe Istorice și Arheologie / Secție de Filologie și Literatură pentru CS
III, CS, ACS.
(7) După primirea aprobării, concursul se anunță public, prin afișare la sediul ICSU Sibiu, pe prima
pagină a www.icsusib.ro, la loc vizibil, și prin publicare într-un ziar de circulație națională.
Art. 10. Anunțarea publică:
(1) Anunțarea publică a concursului pentru ocuparea postului / posturilor de cercetare vacant /
vacante se face de către ICSU Sibiu cu cel puțin 35 zile înainte de data desfășurării primei probe de
concurs într-un ziar de circulație națională, prin afișare la sediul Instituției și pe prima pagină a
www.icsusibiu.ro la loc vizibil. Anunțul trebuie să conțină date succinte privind denumirea
Instituției, a postului / posturilor scos / scoase la concurs, calendarul concursului și sursa de obținere
a informației privind condițiile de desfășurare a concursului.
(2) Concomitent cu publicarea anunțului, ICSU Sibiu asigură expunerea informației privind
condițiile de desfășurare a concursului pe pagina sa web și pe panoul informațional la sediul ICSU
Sibiu, într-un loc vizibil.

În cazul ICSU Sibiu Compartimentul de cercetare este coordonat direct de directorul institutului şi de Consiliul
ştiinţific, conform Art. 29 din Regulamentului de organizare și funcționare al ICSU Sibiu (Nr. 309/19.102018).
*
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(3) În situația în care ICSU Sibiu consideră necesar, se poate asigura publicarea anunțului și prin
alte forme de publicitate suplimentare.
(4) Anunțul cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
a) descrierea postului scos la concurs;
b) condiții generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;
c) atribuțiile / activitățile aferente postului scos la concurs, cuprinzând norma de cercetare și
tipurile de activități conform fișei postului;
d) calendarul concursului;
e) tipul probelor de concurs; în cazul candidaților la postul de asistent cercetare, cercetător
științific și cercetător științific III se afișează tematica probelor de concurs, inclusiv a altor
activități sau tematici din care comisia de concurs poate alege tematica probelor de susținut
efectiv; bibliografia concursului;
f) descrierea procedurii de concurs;
g) lista completă a documentelor pe care candidații trebuie să le includă în dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie trimis / depus dosarul de concurs: numărul de telefon, adresa
electronică și poștală, persoana responsabilă cu oferirea informațiilor suplimentare și cu
primirea documentelor.
(5) Atunci când anunțul se publică în presa scrisă, acesta conține doar elementul referitor la
denumirea postului și principalele cerințe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs și datele de contact ale secretariatului ICSU Sibiu.
(6) ICSU Sibiu poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de
cercetare numai după publicarea anunțului de concurs în mass-media și pe pagina web proprie
www.icsusib.ro.

III. ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Art. 11. Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare pe durată
nedeterminată începe din ziua în care se publică anunțul și se face în termen de maxim 30 de zile de
la data publicării anunțului. Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de
cercetare pe durată determinată începe din ziua în care se publică anunțul în presă și se încheie cu
10 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs. Astfel, candidații, în termenul
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indicat în Informația privind condițiile de desfășurare a concursului (conform Art. 9), depun
personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs.
Art. 12. Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii perioadei de
înscriere, la nivelul Comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției organizatoare a
concursului, de la depunerea raportului Comisiei de concurs.
Art. 13. În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare, candidatul
întocmește un dosar care conține documentele prevăzute la Anexa nr. 2 din prezenta metodologie,
potrivit postului pentru ocuparea căruia candidează. Documentele trebuie să fie așezate și
completate în formatul și ordinea prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 14. (1) Dosarul de concurs construit de candidat împreună cu suportul electronic care conține
dosarul scanat, se depune la adresa ICSU Sibiu specificată de pagina web a Institutului, direct sau
prin intermediul serviciilor poștale sau curierat care permit confirmarea primirii.
(2) Pe site-ul ICSU Sibiu vor fi publicate – cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data
limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidații înscriși și cu respectarea
protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale – rezultatele selecției
dosarelor de concurs privind îndeplinirea condiţiilor de participare, candidatul identificându-se cu
un cod care i s-a atribuit în momentul înscrierii dosarului la concurs.
Art. 15. (1) Cererea candidatului (în original – Anexa 2.1), adresată conducerii instituției, prin care
se solicită înscrierea la concurs este:
a) avizată pentru conformitate cu prevederile legale, în urma verificării dosarului de concurs de
către Serviciului Financiar Administrativ al ICSU Sibiu (Anexa 3), luând în considerare
confirmarea de către directorul Institutului și a Consiliului Științific a îndeplinirii
standardelor din fișa de verificare (Anexa 2.2 / Anexa 2.3) și a celorlalte documente
necesare înscrierii la concurs (Anexa 2);
b) aprobată de conducere (cu semnătura și ștampilă).
(2) Avizul este comunicat candidatului prin publicare pe pagina web a ICSU Sibiu (Anunț – vezi
Anexa 3a) sau prin e-mail, la adresa indicată de candidat în dosar, în maximum 48 de ore de la
emiterea sa, dar nu în mai puțin de cinci zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a
concursului.
(3) Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la sediul
ICSU Sibiu pentru susținerea probelor de concurs.
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IV. CONSTITUIREA COMISIILOR DE CONCURS ȘI DE SOLUȚIONARE A
CONTESTAȚIILOR. ATRIBUȚIILE COMISIILOR
Art. 16. Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante:
(1) Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere a
postului la concurs, pentru fiecare post scos la concurs.
(2) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din învățământul
superior, din cadrul ICSU Sibiu sau din afara acesteia, care are un grad științific mai mare sau cel
puțin egal cu cel al postului scos la concurs. În situația în care în cadrul ICSU Sibiu nu există
specialiști în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptați specialiști din
afara ICSU Sibiu.
(3) Datorită faptului că ICSU Sibiu nu are prevăzute funcțiile de director științific și / sau secretar
științific în organigramă trebuie realizată o Adeverință (sau Notă) în care să se precizeze lipsa
funcției amintite din organigramă (vezi Anexa 4.1); ea este anexată Deciziei de numire a comisiei
de concurs.
(4) Componența comisiei de concurs va include minimum doi membri supleanți, specialiști în
profilul postului scos la concurs. Pentru posturile de CS II și CS I, cel puțin un membru supleant va
fi un specialist din afara instituției.
(5) Directorul ICSU Sibiu și Consiliul științific al ICSU Sibiu fac propuneri pentru componența
nominală a comisiei de concurs.
(6) Componența comisiei este aprobată de Consiliul științific al ICSU Sibiu pe baza propunerilor
conform Art. 16, pct. 2 și se numește prin decizia directorului ICSU Sibiu (vezi Anexa 4).
(7) În cazurile posturilor de cercetător științific II și cercetător științific I, componența comisiilor de
concurs este înaintată Secției de Științe Istorice și Arheologie / Secției de Filologie și Literatură a
Academiei Române (Anexa 4.2), conform Statutului Academiei Române, art. 15, lit. i) și avizată de
aceasta.
(8) Se realizează o adresă de anunțare pentru fiecare membru al Comisiei (vezi Anexa 4.3).
(9) Consiliul științific propune o comisie de contestații, care va analiza eventualele contestații
depuse. Membrii comisiei de contestații nu trebuie să facă parte din comisia de concurs.
(10) În cazul posturilor de asistent de cercetare, CS și CS III, Comisia de contestații este formată
din trei membri din cadrul ICSU Sibiu incluzând președintele acesteia.
Art. 17. Comisia de concurs este formată:
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(1) În cazul postului de asistent de cercetare sau de CS, din președinte și doi membri specialiști, în
domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate, propuși de directorul ICSU Sibiu;
comisia este aprobată de consiliul științific al ICSU Sibiu și numită prin decizia directorului ICSU
Sibiu.
(2) În cazul postului de CS III, din directorul ICSU Sibiu și din trei membri, specialiști în profilul
postului, cu funcție și grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs; comisa
este propusă de directorul ICSU Sibiu și Consiliul științific al ICSU Sibiu și se numește prin decizia
conducătorului ICSU Sibiu.
(3) În cazul CS II și CS I, din directorul ICSU Sibiu și din patru membri, cadre didactice
universitare și cercetători, specialiști în profilul postului scos la concurs, dintre care cel puțin doi
din afara ICSU Sibiu; comisia este propusă de director și de Consiliul științific al ICSU Sibiu și se
numește prin decizia conducătorului ICSU Sibiu. În comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se
numesc profesori universitari și CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori
universitari sau conferențiari universitari și CS I ori CS II.
(4) În cazul indisponibilității participării unui membru la lucrările comisiei, membrul respectiv este
înlocuit de un membru supleant numit după aceeași procedură ca membrii comisiei.
(5) În cazul indisponibilității președintelui comisiei, tot prin decizie a directorului ICSU Sibiu,
acesta va fi înlocuit de un membru titular, iar comisia va fi completată cu un membru supleant.
(6) Deciziile comisiei sunt luate cu majoritate de voturi (cel puțin trei) prin vot secret.
(7) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de președintele comisiei.
(8) Președintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii:
➢ directorul ICSU Sibiu;
➢ un membru al Consiliului științific al ICSU Sibiu, delegat în acest scop prin votul
consiliului respectiv;
➢ un membru al Secției de Științe Istorice și Arheologie / al Secției de Filologie și
Literatură a Academiei Române.
Art. 18. Dosarul de concurs este trimis membrilor Comisiei de concurs începând cu data închiderii
procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare înaintea
desfășurării primei probe a concursului.
Art. 19. (1) Comisia de concurs evaluează candidatul ținând cont de competențele profesionale ale
candidatului pe baza dosarului de concurs și adițional prin una sau mai multe probe de concurs,
incluzând prelegeri științifice, potrivit prezentei metodologii.
(2) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:
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a) verifică și constată îndeplinirea de către candidat / candidați a standardelor minimale
naționale prevăzute de lege și a standardelor minimale ale ICSU Sibiu;
b) stabilește, pe baza tematicii și bibliografiei de concurs, subiectele pentru proba scrisă și
elaborează baremul de notare;
c) stabilește planul interviului și realizează interviul;
d) notează pentru fiecare candidat fiecare probă de concurs;
e) pentru fiecare candidat, membrii comisiei de concurs, inclusiv președintele, întocmesc câte
un Referat individual de apreciere (Anexa 6/ Anexa 7), la finalul căruia propun câte o notă
finală individuală, rezultată din notele acordate distinct pe dosar și pe fiecare probă de
concurs;
f) pe baza referatelor individuale de apreciere, președintele comisiei de concurs întocmește un
Raport de sinteză asupra modului de desfășurare a concursului (Anexa 8), în care prezintă
notele finale atribuite candidaților de către membrii comisiei și indică media generală obținută
de fiecare candidat, ca medie aritmetică a notelor finale atribuite în referatele individuale;
g) pe baza mediei generale, comisia de concurs decide ierarhia candidaților și nominalizează
candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate;
h) transmite Raportul de sinteză cu rezultatele concursului, semnat de fiecare membru,
(Anexa 8) Consiliului științific pentru a fi comunicate candidaților.

V. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 20. În situații excepționale generate de efectele pandemiei de COVID-19 (carantină, restricții
de circulație), prelegerile științifice din cadrul concursurilor pentru posturile de și interviurile cu
candidații se pot desfășura și online, cu respectarea următorilor pași:
a) în perioada premergătoare concursurilor, directorul instituției va dispune măsurile necesare
pentru generarea în contul Google instituțional, în directorul Google Drive, a unui dosar cu
denumirea: „ICSU_Sibiu_Concursuri_anul ....”. În interiorul acestui dosar, va fi creat câte un
subdosar pentru fiecare post scos la concurs, în care se vor încărca documentele administrative și
dosarele candidaților care au primit avizul de parlicipare la concurs.
b) Cu minim 5 zile inainte de ziua concursului, președintele și membrii comisiei de concurs vor
primi acces la subdosarul privind postul din a cărui comisie de concurs fac parte.
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c) Pentru a se asigura caracterul public al prelegerii publice, anunțul de desfășurare al concursului
va cuprinde și adresa de e-mail a președintelui comisiei, la care se pot transmite intențiile privind
participarea la prelegerea publică. Intențiile de participare se transmit până cel târziu cu 48 de ore
înaintea desfășurării prelegerii publice și ele trebuie să conțină datele de identificare ale celor care
doresc sd participe la prelegerea publică.
d) Prelegerile și interviurile se desfășoară pe platforma Google Meet. Președintele comisiei asigură
partea tehnică legată de funcționarea platformei, generând link-ul meet-ului și îl transmite cu 48 de
ore înaintea desfășurării probei celorlalți membri ai comisiei, candidaților care au primit avizul de
participare la concurs și persoanelor care doresc să asiste la prelegerea publică.
f) Candidații au obligația ca, la momentul conectării, anterior începerii probei, să aibă camera
deschisă și microfonul pornit și să se legitimeze prin arătarea la cameră a actului de identitate și prin
scrierea cuvintelor PREGĂTIT PENTRU SUSȚINERE în spațiul destinat chat-ului.
g) La sfârșitul susținerii, președintele comisiei redactează electronic procesul-verbal, pe care îl vor
semna toți membrii cornisiei.
Art. 21. Concursul pentru ocuparea posturilor, pe durată nedeterminată, de asistent de cercetare și
cercetători științifici se organizează conform calendarului stabilit și constă în evaluarea activității
științifice după cum urmează:
(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științific constă în analiza
dosarului, în probe scrise, orale și / sau practice, specifice postului. Probele de concurs și conținutul
acestora (tematica și bibliografia) sunt aprobate de Consiliul științific al Institutului. Pentru proba
scrisă se anunță tematica generală și bibliografia pe pagina web a ICSU Sibiu odată cu publicarea
anunțului de scoatere la concurs a postului.
Rezultatul probelor de concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin puncte de la 100 la
10. Pentru a se califica în vederea ocupării postului scos la concurs, candidații trebuie să fi obținut
la fiecare probă cel puțin 60 puncte, să aibă punctajul final al fiecărui membru al comisiei de cel
puțin 70 puncte și să obțină media generală în raportul de sinteză asupra concursului cel puțin 80
puncte din 100 de puncte. Comisia de concurs decide ierarhia candidaților și nominalizează
candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. Comisia întocmește în termen de maxim cinci zile
de la ultima probă un raport de sinteză cu concluzii de recomandare a candidatului care a obținut
cea mai mare medie.
Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse
evaluării pentru ocuparea postului de asistent de cercetare sunt: a) să fie înscris la doctorat în
domeniului postului; b) media minimă a anilor de studii universitare este egală sau mai mare de
8.00; c) îndeplinirea standardelor minimale ale ICSU Sibiu (Anexa 2.2).
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Comisia de concurs pentru postul de asistent de cercetare pe perioadă nedeterminată este alcătuită
conform Art. 16 (1) al prezentei Metodologii.
Consiliul științific al ICSU Sibiu analizează și aprobă rezultatul concursului (Anexa 11). Numirea
pe postul de asistent de cercetare științific se face prin decizie a conducătorului ICSU Sibiu.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific constă în analiza dosarului, în probe
scrise, orale și / sau practice, specifice postului. Probele de concurs și conținutul acestora (tematica
și bibliografia) sunt aprobate de Consiliul științific al Institutului. Pentru proba scrisă se anunță
tematica generală și bibliografia pe pagina web a ICSU Sibiu odată cu publicarea anunțului de
scoatere la concurs a postului.
Rezultatul probelor de concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin puncte de la 100 la
10. Pentru a se califica în vederea ocupării postului scos la concurs, candidații trebuie să fi obținut
la fiecare probă cel puțin 60 puncte, să aibă punctajul final al fiecărui membru din comisie de cel
puțin 70 puncte și să obțină media generală în raportul de sinteză asupra concursului cel puțin 80 de
puncte din 100 puncte. Comisia de concurs, decide ierarhia candidaților și nominalizează candidatul
care a întrunit cele mai bune rezultate. Comisia întocmește în termen de maxim 5 zile de la ultima
proba un raport de sinteză cu concluzii de recomandare a candidatului care a obținut cea mai mare
medie.
Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse
evaluării pentru ocuparea postului de cercetător științific sunt: a) deținerea diplomei de doctor în
domeniul postului; b) media minimă a anilor de studii universitare este egală sau mai mare de 8.00;
c) îndeplinirea standardelor minimale ale ICSU Sibiu (Anexa 2.2); d) să aibă activitate de cercetaredezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte
activități.
Comisia de concurs pentru postul de CS pe perioadă nedeterminată este alcătuită conform Art.
16 (1) al prezentei Metodologii.
Consiliul științific al ICSU Sibiu analizează și aprobă rezultatul concursului (Anexa 8). Numirea pe
postul de cercetător științific se face prin decizie a conducătorului ICSU Sibiu.
(3) Concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific III constă în verificarea îndeplinirii
condițiilor necesare, în analiza dosarului, o probă orală și / sau probă scrisă cu subiecte specifice
profilului postului. Probele de concurs și conținutul acestora sunt aprobate de Consiliul științific al
Institutului. Pentru proba scrisă se anunță tematica generală și bibliografia pe pagina web a ICSU
Sibiu odată cu publicarea anunțului de scoatere la concurs a postului. Rezultatul probelor de
concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin puncte de la 100 la 10, pe baza unei grile.
Pentru a se califica în vederea ocupării postului scos la concurs, candidații trebuie să fi obținut la
fiecare probă cel puțin 60 puncte, să aibă punctajul final al fiecărui membru din comisie de cel puțin
70 puncte și să obțină media generală în raportul de sinteză asupra concursului de cel puțin 80
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puncte din 100 puncte. Președintele comisiei de concurs prezintă raportul de sinteză în consiliul
ICSU Sibiu, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanțe.
Consiliul științific al ICSU Sibiu analizează și aprobă rezultatul concursului (Anexa 8). Numirea pe
postul de cercetător științific III se face prin decizie a conducătorului ICSU Sibiu.
Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse
evaluării pentru ocuparea postului de CS III sunt: a) deținerea diplomei de doctor în domeniul
postului; b) media minimă a anilor de studii universitare este egală sau mai mare de 8.00; c)
îndeplinirea standardelor minimale ale ICSU Sibiu (Anexa 2.2); d) să aibă activitate de cercetaredezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 4 ani; pentru candidații care
provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice o vechime de cel puțin 8 ani;
(4) Pentru ocuparea postului de cercetător științific II se cer întrunite cumulativ următoarele
condiții:
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul postului;
b) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin
8 ani și deținerea diplomei de doctor în domeniul postului; pentru candidații care provin din afara
învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani in profilul postului;
c) îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător și a
atestatului de abilitare, stabilite prin Ordin al MENCS nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în MO,
Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2017.
(5) Pentru ocuparea postului de cercetător științific I se cer întrunite cumulativ următoarele
condiții:
a) deținerea diplomei de doctor în domeniul postului;
b) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin
9 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau
a cercetării științifice, o vechime de 15 ani în profilul postului;
c) îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, stabilite prin Ordin al
MENCS nr. 6129 din 20.12.2016, publicat în MO, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2017.
d) deținerea calității de coordonator într-un proiect de cercetare cu finanțare obținut prin competiție
publică națională sau internațională (exclus POSDRU) sau de membru în minimum trei astfel de
proiecte de cercetare cu finanțare obținut prin competiție publică națională sau internațională
(exclus POSDRU).
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(6) Concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific II și cercetător științific I constă în
analiza dosarului individual de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de
lege, aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activității locului de muncă a
candidatului și a performanțelor sale conforme cu fișa postului și fișei de sarcini și atribuțiuni
corespunzătoare postului de CS II, respectiv de CS I, și susținerea unei prelegeri științifice publice.
Prelegerea publică este de cel puțin 45 de minute în care candidatul: (a) prezintă cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei profesionale și (b)
susține o prelegere cu caracter științific în prezența comisiei de concurs. Această probă are caracter
public și conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei și a publicului.
Tema prelegerii va fi din domeniul și specializarea în care este scos postul la concurs și se anunță
candidaților prin publicare pe pagina web a ICSU Sibiu cu 48 de ore înainte de susținere. (c)
Evaluarea dosarului individual ce prezintă realizările profesionale ale candidatului are, în ceea ce
privește criteriile naționale (CNATDCU) o pondere de 90% din punctajul final pentru ocuparea
postul de CS II și o pondere de 80% din punctajul final pentru ocuparea postului de CS I. Pentru CS
I, deținerea calității de director al cel puțin unui grant sau proiect de cercetare obținut prin
competiție sau de membru în minimum trei astfel de granturi va avea o pondere de 10%. Susținerea
prelegerii publice (prezentarea rezultatelor profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei
profesionale + susținerea prelegerii cu caracter științific) va avea o pondere de 10% din punctajul
final propus de fiecare membru al comisiei de concurs. (d) Punctajul final se calculează ca medie
aritmetică a punctajelor finale ale fiecărui membru al comisiei de concurs.
Art. 22. Personalul de cercetare-dezvoltare sau din învățământul superior, care îndeplinește
condițiile de studii, cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează,
demonstrează prin lucrări de specialitate de valoare națională și internațională, poate să se prezinte,
cu aprobarea consiliului științific al ICSU Sibiu, la concursul pentru ocuparea unui post în
cercetare-dezvoltare cu reducerea condițiilor de vechime stabilite la art. 20, aliniatele (3), (4), (5).
Art. 23. Modalitatea de ierarhizare a candidaților:
(1) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaților și nominalizează
candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.
(2) Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie a punctajelor date de
către membrii comisiei de concurs, dar nu mai puțin de 80 puncte din 100.
(3) Pentru fiecare candidat, membrii comisiei de concurs, inclusiv președintele, întocmesc câte
un referat individual de apreciere (Anexa 6/ Anexa 7), la finalul căruia propun câte o notă
finală individuală, rezultată din notele acordate distinct pe dosar și pe fiecare probă de
concurs.
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(4) Pe baza referatelor individuale de apreciere Președintele comisiei de concurs întocmește un
raport de sinteză asupra modului de desfășurare a concursului (Anexa 8), elaborat cu
respectarea prevederilor Art. 16 din Legea nr. 319 / 2003, aliniatul (2) și (3), în care
prezintă notele finale atribuite candidaților de către membrii comisiei și indică media
generală obținută de fiecare candidat, ca medie aritmetică a notelor finale atribuite în
referatele individuale și cu respectarea ierarhiei candidaților decise de comisie, se
nominalizează candidatul cu cele mai bune rezultate.
(5) Raportul de sinteză asupra concursului este aprobat prin Raportul comisiei de concurs
(Anexa 5) și este semnat de fiecare dintre membrii comisiei prezenți la concurs și de către
președintele comisiei.
(6) Președintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia Consiliului științific al instituției.

VI. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIILOR DE
CERCETARE PE DURATĂ DETERMINATĂ:
Art. 24. (1) Ocuparea posturilor pe durată determinată se face numai în condițiile prevăzute expres
de art. 83 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, și anume:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației
în care acel salariat participă la grevă;
b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;
c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;
d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinește
condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al
organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte
sau programe.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai
mare de 36 de luni.
(3 ) Prin excepție, în conformitate cu prevederile art. 294 alin. 4 din Legea nr. 1 / 2011,
studenții doctoranzi pot fi angajați ca asistenți de cercetare pe o perioadă determinată de
maxim 5 ani.
(4) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între Institut și membri ai
personalului de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcție de rezultatele
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profesionale personale, evaluate pe baza fișei postului, precum și în funcție de nevoile de
angajare și de resursele financiare ale Institutului, în conformitate cu prevederile legale.

VII. APROBAREA REZULTATULUI CONCURSULUI
ȘI NUMIREA PE POST
Art. 25. După expirarea perioadei de soluționare a contestațiilor, Consiliul științific analizează
respectarea de către Comisia de concurs a procedurilor prevăzute de legislație și stabilite în prezenta
metodologie și validează sau nu raportul asupra concursului. Ședința Consiliului științific va avea
loc numai după data soluționării contestațiilor.
Art. 26. Ierarhia candidaților stabilită de Comisia de concurs și rezultatul candidaților nu pot fi
modificate de Consiliul științific.
Art. 27. Pe baza hotărârii Consiliului ICSU Sibiu, se întocmește un extras din procesul verbal al
ședinței, conținând: data, membrii prezenți (cu semnăturile tuturor celor prezenți), aprobarea
rezultatelor concursului cu mențiunea „pe baza Raportului Comisiei de Concurs” (Anexa 11).
Art. 28. După aprobarea în Consiliul științific a rezultatelor concursurilor pentru ocuparea
posturilor de asistent de cercetare, CS și CS III, rezultatele sunt trimise către Secția de Științe
Istorice și Arheologie sau către Secția de Filologie și Literatură, pentru a fi confirmate de către
Secție.
Art. 29. În cazul dosarelor de concurs pentru CS I sau CS II, la dosarul candidatului aprobat de
Consiliul științific vor fi adăugate: un opis, o adresă de înaintare (Anexa 12), un referat de
prezentare a concursului din partea conducerii ICSU Sibiu (Anexa 13), un extras din procesul
verbal al ședinței Consiliului științific al ICSU Sibiu (Anexa 11), raportul Comisiei de concurs
(Anexa 5) și Decizia de numire a Comisiei de concurs (Anexa 4). Documentele menționate vor fi
așezate în ordinea specificată la Anexa 14. În termen de maxim 2 zile de la data validării în ședința
Consiliului ICSU Sibiu este depus la Academia Română spre a fi înaintat CNATDCU (Consiliului
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare) conform Legii 319/2003
care validează rezultatele concursului. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizie a
conducătorului ICSU Sibiu.
Art. 30. Numirea pe post: rezultatul final al concursului se publică pe pagina web a institutului
organizator de concurs, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului. Numirea pe
postul de asistent de cercetare, CS și CS III se face prin decizie a conducătorului ICSU Sibiu.
Numirea pe posturile de CS II și CS I se face în urma confirmării rezultatului concursului prin ordin
de ministru.
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VIII. CONTESTAȚII ȘI INCOMPATIBILITĂȚI:
Art. 31. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.
(1) În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor
legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de maxim două zile de la
comunicarea rezultatului.
(2) Contestația se formulează în scris, se înregistrează la secretariatul ICSU Sibiu și se
soluționează de comisia de contestație de concurs, a cărei componență și numire se
realizează după aceeași procedură ca în cazul comisiilor de concurs.
(3) Rezultatul contestației se publică în termen de maxim două zile de la analizarea acesteia, pe
pagina web a concursului și se comunică prin e-mail sau fax persoanei care a depus
contestația.
(4) Componența comisiilor de contestații și numirea lor se face concomitent cu aprobarea
comisiilor de concurs.
(5) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
(6) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuții în procedura
de organizare și desfășurare a concursurilor constituie abatere disciplinară și se sancționează
în conformitate cu prevederile legale, în funcție de încadrarea faptei.
Art. 32. Incompatibilități: (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b) sunt membri sau membri supleanți ai comisiei de concurs;
c) sunt implicate în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;
d) sunt implicate în soluționarea contestațiilor.
(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
a) sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați;
b) sunt subordonate ierarhic direct candidatului;
c) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care au candidat, au avut calitatea
de director de proiect, în ultimii cinci ani anterior concursului;

17

e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii cinci ani anterior concursului de servicii ori foloase
de orice natură din partea unui candidat.
(3) Membrii comisiei de concurs completează declarația de incompatibilitate, conform Anexei 15.

IX. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 33. În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi organizat din nou
cu reluarea integrală a procedurii de concurs.
Art. 34. (1) Conținutul metodologiei poate fi completat sau modificat în funcție de condițiile
legislative.
(2) Orice completare sau modificare adusă conținutului actualei metodologii se aprobă de Consiliul
științific al ICSU Sibiu.
(3) Anexele 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
(4) Prezenta metodologie a fost avizată și aprobată de către Consiliul științific al ICSU Sibiu în
ședința din 6 aprilie 2021.
(5) La data intrării ei în vigoare se abrogă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de
cercetare in cadrul ICSU Sibiu, aprobată prin hotărârea Consiliul științific al ICSU Sibiu în ședința
din 2 aprilie 2015 (nr. 124a /02.04.2015), cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 1

REFERAT DE NCESITATE

În cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu a devenit vacant un post de
cercetător științific gradul ..........în data de ....................... prin pensionarea / deces / demisie /
concediere / aprobarea suplimentării posturilor finanțate de către Academia Română. Postul vacant
reprezintă poziția ....... din Statul de funcții al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. În
prezent, în cadrul compartimentului de istorie / etnologie / istoria orașelor / lexicografie săsească
există ocupate ..........posturi de CS II / CS I, .........posturi de CS III și ..........posturi de cercetător
științific, la care se adaugă postul de cercetător științific gradul .........., devenit recent liber. Există
astfel un dezechilibru prin absența cel puțin a unui post de cercetător științific gradul ............
Înființarea unui asemenea post este necesară pentru restabilirea echilibrului, indispensabil în
activitatea normală a Institutului și pentru a se putea asigura avansarea colegilor aflați pe posturi de
cercetător științific gradul .........., care îndeplinesc condițiile legale și au rezultate remarcabile în
activitate.
În acest context, se impune transformarea postului de cercetător științific gradul .........., de
la poziția ...... din Statul de funcții al ICSU, în cercetător științific gradul ..........pentru a se reveni la
echilibrul necesar. Eliberarea postului de cercetător științific gradul ..........prin pensionarea /
concediere etc., oferă ocazia acestei transformări și a scoaterii la concurs a postului de cercetător
științific gradul ..........., care ar apărea astfel. În acest mod se creează pentru colegii aflați pe posturi
de cercetător științific gradul ..........., care îndeplinesc condițiile legale, perspectiva avansării prin
participarea la concursul care s-ar putea organiza.

Responsabil departament de cercetare,
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Anexa 2

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE CONCURS PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR DE CERCETARE

a) opis;
b) cererea-tip de înscriere la concurs (conform Anexei 2.1), adresată conducerii instituției, prin
care se solicită înscrierea la concurs, semnată de candidat și datată;
c) fișa de evaluare (în original) – din partea candidatului , în care acesta prezintă îndeplinirea
standardelor minimale specifice postului ș (datată și semnată de candidat pe fiecare pagină):
➢ pentru posturile de asistent de cercetare științifică, cercetător științific și cercetător științific
III, fișa de verificare este completată conform Anexei 2.2;
➢ pentru posturile de cercetător științific II și cercetător științific I se prezintă îndeplinirea
standardelor minimale naționale aprobate prin Ordin de Ministru (vezi fișa de verificare
din Anexa 2.3);
d) declarație de asumare a răspunderii (în original), scrisă de mână de către candidat, cu toate
datele de identificare, în care afirmă că: datele din dosar se referă la propriile activități și realizări,
în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în
vigoare (a se vedea modelul afișat pe „JOB-URI CERCETARE”, pe site-ul MEC
www.reasearch.edu.ro , la capitolul informații sau Anexa 2.6);
e) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
regulamentului (UE) 2016/679 (conform Anexa 2.7)
f) curriculum vitae (în original) al candidatului cu datele de contact ale acestuia, în format tipărit,
datat și semnat de candidat pe fiecare pagină (acesta trebuie să cuprindă informații despre studiile
efectuate și diplomele obținute, informații despre experiența profesională și locurile de muncă
relevante, informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare sau granturi pe care le-a condus ca
director de proiect sau la care a participat ca membru în echipa de cercetare, în cazul în care există
astfel de proiecte sau granturi se indică pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și
principalele publicații informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a calităților
științifice rezultate);
g) Acte doveditoare ale vechimii în specialitate (actele emise în străinătate se echivalează la
cerere):
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➢ copie legalizată de pe cartea de muncă; raport de salariat (extras din Revisal etc.)., pentru a
dovedi vechimea, dacă este cazul;
➢ adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se
evidențiază traiectoria profesională (perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în
învățământul superior / cercetare științifică / alte activități);
➢ documentul(ele) care atestă, dacă este cazul, desfășurarea de activități în învățământul
superior sau activități de cercetare în țară ori în străinătate (în original, adeverințele din
străinătate trebuie traduse și legalizate). Conform Legii nr. 319/ 2003, art. 37 cetățenilor
români care au lucrat în străinătate în cercetare-dezvoltare li se echivalează integral, la
cerere, vechimea in specialitate, pe baza documentelor care atesta acest lucru;
h) Acte doveditoare ale studiilor:
➢ copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licență ori
echivalenta, însoțite de foaia matricolă, diplomă de master sau atestat de recunoaștere; în
cazul în care diplomele sunt emise în străinătate, acestea sunt traduse și legalizate;
➢ copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului,
precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice; și, în cazul în care diploma
de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare
a acesteia;
i) Acte doveditoare ale identității (legalizate):
➢ certificat de naștere (legalizat); copia cărții de identitate sau în cazul în care candidatul nu
are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate echivalent cărții
de identitate ori pașaportului (nelegalizate);
➢ în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii legalizate după documente care atestă
schimbarea numelui – certificat de naștere; certificat de căsătorie sau dovada schimbării
numelui (legalizate);
j) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
k) adeverință 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 unitățile
sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
l) Copii certificate ale anunțurilor de scoatere la concurs a postului - anunțul de la sediul
instituției (semnat și ștampilat) și anunțul din ziarul de circulație națională (copia din ziar să fie
marcată „conform cu originalul” și să conțină datele de identificare ale ziarului, iar data de apariție
a ziarului să fie aceeași cu dat anunțului de la sediu);
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l) lista de lucrări științifice a candidatului în format tipărit, semnată de candidat; lista va fi
structurată în raport cu cerințele preliminare și cu criteriile de evaluare, în această ordine:
➢ teza sau tezele de doctorat;
➢ cărți publicate (unde este cazul);
➢ articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute
sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS;
➢ studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară
sau străinătate (ISI și/sau BDI);
➢ proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract / grant;
➢ altele (inclusiv citările);
m) dosar cu lucrări științifice: se scanează, în format pdf, fiecare lucrare științifică menționată în
lista cu lucrări științifice cu denumirea acesteia, respectând ordinea din listă;
n) rezumatul în limba română și într-o limbă de circulație internațională al tezei de doctorat,
redactat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
o) o propunere de dezvoltare a carierei (în cazul candidaților la postul de cercetător științific II
sau cercetător științific I) atât din punct de vedere didactic, dacă este cazul, cât și din punct de
vedere al activităților de cercetare științifică a candidatului; propunerea se redactează de către
candidat și va cuprinde maxim 10 pagini;
p) În cazul candidaților la postul de cercetător științific II se recomandă să includă în dosarul de
concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din
România, sau din străinătate, exterioare ICSU Sibiu, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului, în vederea solicitării de
recomandări (de către Comisie) cu privire la competența și experiența profesională a candidatului (vezi
Anexa 2.4). În cazul candidaților la postul de cercetător științific I se recomandă să includă în
dosarul de concurs cel puțin 3 scrisori de recomandare din partea unor personalități din domeniul
respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la
calitățile profesionale ale candidatului (vezi Anexa 2.4), în vederea solicitării de recomandări (de
către Comisie) cu privire la competența și experiența profesională a candidatului . În cazul domeniilor
științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidații la posturile de
cercetător științific gradul I pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respective din
România, exterioare instituției al cărei post este scos la concurs. Domeniile științifice cu specific
românesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului;
r) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor
situații de incompatibilitate (vezi Anexa 2.5);
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s) la dosarul de concurs se atașează și un suport USB cu întreg conținutul acestuia scanat, în vederea
trimiterii către Comisia de concurs (documentele create de candidat vor fi în format „pdf“, iar cele
preexistente, precum actele de identitate, actele de studii, vor fi scanate). Suportul USB se
înregistrează la registratura unității, se scrie numărul de înregistrare pe acesta.
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Anexa 2.1

Nr. înr................ din ....................

APROBAT,
D I R E C T O R,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul
domiciliat(ă)

în

(a)...................................................................................................................,

(adresa).................................................................................................................,

angajat (ă) în funcția de ........................................................................................................................,
solicit înscrierea la concursul anunțat în ziarul ..................................................................
nr............din data de......................pentru ocuparea postului de.............................................................
domeniul............................................., specialitatea

.........................................................................

din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere că informațiile cuprinse în dosar sunt veridice.

Data:...........................
SEMNĂTURA ,
(numele și prenumele)
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Anexa 2.2

Concurs pentru ocuparea postului de ............................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Domeniul: ......................................................................................

FIȘA DE VERIFICARE
PENTRU ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR ICSU SIBIU DE PREZENTARE LA CONCURS
pentru postul de asistent cercetare / cercetător științific / cercetător științific III

Candidat______________________________________/ Data nașterii: __________________________
Funcția actuală: __________________________, Data numirii în funcția actuală: ____________________.
Instituția: ____________________________________________________

1. Studiile universitare
Nr.
crt.

Instituția de învățământ superior și
facultatea absolvită

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Domeniul

Perioada

Titlul științific
acordat

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.

Instituția organizatoare de doctorat

3. Îndeplinirea standardelor minimale ale Institutului
Gradul științific
Asistent cercetare

Indicatori de performanță
Articole / studii publicate în reviste de specialitate
incluse în baze de date recunoscute sau clasificate
CNCS (categoriile A sau B) ori studii publicate în
volumele colective la edituri clasificate CNCS,
categoriile A sau B.
Comunicare la o conferință organizată de un centru
de cercetare sau o instituție academică din
România.

Nr. realizări ale
candidatului
Minim 2

Minim 2
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Cercetător științific

Cercetător științific III

Articole / studii publicate în reviste de specialitate
incluse în baze de date recunoscute sau clasificate
CNCS (categoriile A sau B) ori studii publicate în
volumele colective la edituri clasificate CNCS,
categoriile A sau B.
Recenzie științifică sau prezentare de carte într-o
revistă academică.
Comunicare la o conferință organizată de un centru
de cercetare sau o instituție academică din
România.
Articole / studii publicate în reviste de specialitate
incluse în baze de date recunoscute sau clasificate
CNCS (categoriile A sau B) ori studii publicate în
volumele colective la edituri clasificate CNCS,
categoriile A sau B.
Recenzie științificăsau prezentare de carte într-o
revistă academică.
Comunicare la o conferință organizată de un centru
de cercetare sau o instituție academică din
România.

Minim 4

Minim 2
Minim 4

Minim 8

Minim 4
Minim 8

CANDIDAT,
………..................………….
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Anexa 2.3

Concurs pentru ocuparea postului de ...........................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în .............................................................................
Domeniul: .....................................................................................

FIȘA DE EVALUARE
PENTRU ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR ICSU SIBIU DE PREZENTARE LA CONCURS
pentru postul de cercetător științific II / cercetător științific I

Candidat: __________________________ Data nașterii: ____________________
Funcția actuală: __________________________Data numirii în funcția actuală: _____________
Instituția ________________________________________________
Fișa de verificare1 a îndeplinirii standardelor pentru posturile de cercetător științific II și cercetător științific I
se întocmește de către fiecare candidat conform standardelor minimale naționale, al cărei format este
prevăzut, pentru fiecare comisie CNATDCU de specialitate, prin ORDINUL nr. 6.129 din 20 decembrie
2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și
a atestatului de abilitare.
➢ Pentru funcțiile de cercetător științific II sunt necesare:
a) îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice acestei funcții, stabilite prin Ordinul
Ministrului Educației și Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
nr. 6129/2016;
➢ Pentru funcțiile de cercetător științific I sunt necesare cumulativ:
a) îndeplinirea standardelor minimale naționale specifice acestor funcții, stabilite prin Ordinul
Ministrului Educației și Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
nr. 6129/2016;
b) deținerea calității de coordonator într-un proiect de cercetare cu finanțare obținut prin

competiție publică națională sau internațională (exclus POSDRU) sau de membru în
minimum trei astfel de proiecte de cercetare cu finanțare obținut prin competiție publică
națională sau internațională (exclus POSDRU).
CANDIDAT,

...................................

1

Fișa de verificare va fi completată de către candidat într-un format tabelar care să faciliteze verificarea informațiilor.
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Anexa 2.4

Concurs pentru ocuparea postului de ............................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Domeniul: ......................................................................................
LISTA DE REFERENȚI
care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare
pentru posturile de cercetător științific gradul II și
cercetător științific gradul I

DATE DESPRE CANDIDAT
Candidat: __________________________________ Data nașterii: ____________________
Funcția actuală: _____________________________Data numirii în funcția actuală: _________________
Postul pentru care candidează ______________________________________________________
Instituția _____________________________________________________________________________

REFERENȚI
Nume și prenume

Titlu
universitar

Specializare/
domeniu

Adresă (e-mail
și/ sau poștală)

Afiliere instituțională
(Universitate / Facultate /
Departament; Institut de
cercetare)

1.
2.
3.
Candidații la posturile de cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3
nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate,
exterioare Institutului al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare
privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.
Candidații la posturile de cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3
nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.

CANDIDAT,
........................................
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Anexa 2.5

DECLARAȚIE

Subsemnatul/ subsemnata .....................................................................................................................,
domiciliat(ă)

în

(adresa).................................................................................................................,

candidat(ă) la postul de ......................................................................................................................,
din domeniul ................................................................, specialitatea...............................................din
cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu cunoscând prevederile art. 295 alin. (4) din
Legea educației naționale nr. 1/2011 potrivit cărora se interzice ocuparea concomitentă de către
soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față de
celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională
directă la orice nivel în aceeași universitate, precum și art. 295 alin. (5) din Legea educației
naționale nr. 1/2011 potrivit cărora încălcarea prevederilor alin. (4) duce la invalidarea
concursului, declar pe propria răspundere că, în situația în care voi câștiga concursul pentru postul
mai sus menționat, nu mă voi afla în nicio situație de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din
Legea nr. 1/2011.

Data: ........................
SEMNĂTURA ,
(numele și prenumele)
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Anexa 2.6

M O D E L DECLARAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
- se scrie integral de mână –

Subsemnatul/subsemnata

……………………………………...

născut/născută

la

data

de

………………………..……. în ………………………………………….…….. cu domiciliul în
……………………………………………………………………………
CNP …………………………, cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere că datele și informațiile din dosarul depus pentru ocuparea postului de
……(CS

I/CS

II

)...…….

domeniul

……………………….

de

la

Institutul

………………………………………………………….. anunţat în ziarul ……………………….
din data de ……………………………. şi la sediul unităţii, sunt autentice și se referă la propriile
mele activități și realizări şi iau la cunoştinţă de faptul că, în caz contrar, voi suporta consecinţele
declaraţiei în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Data:…………………..

Semnătura
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Anexa 2.7

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONF. REGULAMENTULUI (UE) 2016 / 679

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………………..domiciliat/ă în ………………
…………..născut/ă la data ………………. în localitatea....................................... ……….jud. ……………….
……………posesor al C.I, seria…….., nr. …..… emisă la data de către…………..la data de …………….
având CNP.......................... ……….în calitate de participant/ă la concursul de promovare din .......................
în.................……, organizat de către…………………………………………………………declar prin prezenta
că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării - CDI, cu sediul secundar in Bucureşti, str. Mendeleev nr.... Sector 1, inclusiv cu comunicarea lor,
dacă va fi necesar, către alte entităţi (CNATDCU, etc).
Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, respectiv:
Dreptul de acces conform căruia, persoana are dreptul de a obţine o confirmare din partea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, că prelucrează sau nu datele cu caracter personal şi, în caz afirmativ, acces
la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într- un format
structurat, utilizat în mod curent şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a mă opune prelucrării datelor personale.
Dreptul la rectificare, se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte.
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat") însemnând dreptul de a solicita să îmi fie şterse
datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apare unul din următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îmi
retrag consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare.
Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contest exactitatea datelor, pe
o perioadă care permite instituţiei verificarea corectitudinii acestora; prelucrarea este ilegală, iar
subsemnatul/subsemnata mă opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb, restricţionarea.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi
solicitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetăm determină imposibilitatea stabilirii raporturilor cu privire la
promovare şi nu este imputabil instituţiei mai sus menţionate.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil,
adresă de e-mail, etc.) dacă este cazul mă oblig să informez în scris, în timp util, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Totodată am fost informat/ă cu privire la faptul că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului data de din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor.
Data
Semnătura
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Anexa 3

AVIZ
privind legalitatea înscrierii la concurs2
Nr. _____din________________

A domnului / a doamnei_______________________________________________________ pentru
ocuparea postului de cercetare vacant / temporar vacant ________________________________,
din domeniul _________________________, specialitatea ________________________________
din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.
În urma verificării actelor aflate la dosarul de concurs, s-a constatat că domnul / doamna
_________________________________________________ îndeplinește condițiile prevăzute de
Legea nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, de ordin nr.
6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, și de prezenta
Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare în cadrul ICSU Sibiu, aprobată prin
hotărârea Consiliul științific al ICSU Sibiu în ședința din 06 aprilie 2021 (Nr. inv. 77/07.04.2021).

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF

2

Pentru avizare vezi articolul 15, aliniatul (1)
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Anexa 3a

Concurs pentru ocuparea postului de ............................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Domeniul: ......................................................................................

Anunț

În vederea participării la concurs au depus dosarele următorii candidați
Nr.
Crt.
1.

2.

Cod
atribuit Număr de înregistrare Rezultatul
Observații
candidatului
al
dosarului
de verificării
participare la concurs dosarelor
Admis / Respins Îndeplinește
/
Nu
îndeplinește condițiile de
participare
Admis / Respins Îndeplinește
/
Nu
îndeplinește condițiile de
participare

În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui
post Cercetător Științific I, normă întreagă, perioada nedeterminată, la Institutul de Cercetări SocioUmane din Sibiu, s-a constat că un număr de 1 (unu) candidați îndeplinesc condițiile de participare
la concurs și promovează în etapa următoare
Contestațiile se depun până la data de ……., ora 16.00
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Anexa 4

DECIZIA nr. ....
DE NUMIRE A COMISIEI DE CONCURS
Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, prof. univ. dr. Rudolf Gräf, numit prin decizia nr.
159 din 04.07.2018, în calitate de ordonator de credite,
Având în vedere:
➢ Referatul de necesitate nr. .... din , prin care se propune inițierea procedurii de concurs în vederea
ocupării postului de cercetător științific gradul ......;
➢ Aprobarea de către Biroul Prezidiului Academiei Române pentru organizarea concursului prin adresa
nr. ................
În conformitate cu:
➢ Prevederile Legii nr. 319 din 8 iulie 2003, art. 16, aliniatul (2), litera c privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003;
➢ Ordinul nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;
➢ Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare in cadrul ICSU Sibiu,
aprobată prin hotărârea Consiliul științific al ICSU Sibiu în ședința din 6 aprilie 2021.
DECIDE:
Art.1. Numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul ....., domeniul
________________, specializarea: ___________________:
Președinte:
Membri:

_______________________________________________
1. Prenume Nume, funcția, gradul și locul de muncă__________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________

Art. 2. Ca membrii supleanți ai comisiei de concurs au fost numiți:
Membri supleanți:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________

Art. 3. Numirea Comisiei de contestație:
Președinte:
Membri:

_______________________________________________
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Art. 4. Având în vedere prevederile legale în vigoare, procedurile de concurs vor fi finalizate până la data de
.....................
Art.5. Directorul Institutului va comunica prezenta decizie celor în drept.
DIRECTOR,
prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 4.1

NOTĂ

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu nu are prevăzute funcțiile de
director științific și / sau secretar științific în organigramă deoarece are sub 30 de
posturi finanțate de la bugetul de stat.

DIRECTOR,
prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 4.2

Către,
Secția de Științe Istorice și Arheologie,
În atenția d-lui preseșdinte Acad. .........
Stimate domnule Președinte,
Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, prof. univ. dr. Rudolf Gräf, numit de Academia
Română, în calitate de ordonator de credite,
Având în vedere:
➢ Referatul de necesitate nr. ...../.............., prin care se propune inițierea procedurii de concurs în vederea
ocupării postului de cercetător științific gradul II / cercetător științific gradul I.
➢ Aprobarea primită de la Biroul Prezidiului Academiei Române pentru scoaterea la concurs a postului
de CS I / CS II prin adresa nr. .....
În conformitate cu:
➢ Prevederile Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003;
➢ Ordinul nr. 6560 din 20.12.2012 privind aprobarea standardelor minime și obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27.12.2012 cu modificările
și completările ulterioare – Ordin nr. 4204 din 15.07.2013 și Ordinul nr. 6129 din 20.12.2016.
Propune Secției de Științe Istorice și Arheologie / Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române,
următoarea componență pentru constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător
științific gradul II, cercetător științific gradul I, domeniul ......................, specializarea: ..................................:
➢ Președinte:
➢ Membri: ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Ca membri supleanți ai comisiei de concurs au fost propuși:
➢ ______________________________
➢ ______________________________
Ca membri ai comisiei de contestații de concurs au fost propuși:
➢ Președinte:
➢ Membri: ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 4.3

ADRESA DE ANUNȚARE
a membrilor ce fac parte din comisia de concurs
Către,
__________________________
Vă aducem la cunoștință că prin Decizia directorului Institutului de Cercetări SocioUmane Sibiu nr.______ din__________, ați fost desemnat(ă) pentru a face parte din comisia de
concurs pentru ocuparea postului ______________________________din cadrul Institutului de
Cercetări Socio-Umane Sibiu, domeniul________________, specializarea____________________
Componența comisiei este următoarea:
Președinte: ________________________________
Membri: __________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Membri supleanți: __________________________________
__________________________________.
Vă mulțumim pentru disponibilitate și vă rugăm să participați la lucrările comisiei de
concurs. Având în vedere prevederile legale în vigoare, avem rugămintea ca lucrările concursului să
fie finalizate până la data de ................

DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 5
Nr............... din ..............
Concurs pentru ocuparea postului de ............................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Domeniul: .......................................
RAPORTUL COMISIEI DE CONCURS
În conformitate cu:
➢ Prevederile Legii nr. 319 din 8 iulie 2003, art. 16, aliniatul (2), litera c și aliniatul (3), litera e
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 530 din 23.07.2003;
➢ Ordinul nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare
și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;
➢ Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare in cadrul ICSU
Sibiu, aprobată prin hotărârea Consiliul științific al ICSU Sibiu în ședința din 6 aprilie 2021.
Comisia de concurs formată din:
Președinte: __________________________
Membri: 1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
numită prin Decizia directorului Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu nr.______ constată
următoarele:
1. La concurs s-au prezentat _____ candidați:
a. ____________________________________
b. ____________________________________
2. Dosarele candidaților conțin documentele conform legislației în vigoare și a prezentei
„Metodologii proprii de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare în Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu”, metodologie aprobată în data de 06.04.2021 (Nr. inv. 77/07.04.2021) și
publicată pe site-ul Institutului www.icsusib.ro.
Din dosare rezultă pentru fiecare candidat următoarele:
a.
_____________________________________________________________________________
b.
_____________________________________________________________________________
3. Concursul a constat în verificarea dosarelor de înscriere, a gradului de îndeplinire a
standardelor ICSU Sibiu și a standardelor naționale de ocupare a postului vacant / temporar vacant
38

de .................................... aprobate prin ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, evaluarea pe baza punctajului realizat de candidați, precum și aprecierea prelegerii
publice privind cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare al
carierei, sau a probei scrise (acolo unde este cazul).
4. În concluzie, Comisia de Concurs propune Consiliului științific al ICSU Sibiu următoarea
ierarhie
1. ____________________________________,
2. ____________________________________
rezultată
în
urma
desfășurării
concursului
pentru
ocuparea
funcției
de......................................................, domeniul(domeniile)................................................. din cadrul
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.
Președintele comisiei
Funcție ................................., Numele și prenumele
Membri
1. Funcție.................................., Numele și prenumele
2. Funcție ................................., Numele și prenumele
3. Funcție ................................., Numele și prenumele
4. Funcție ................................., Numele și prenumele
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Anexa 6
(pentru postul de asistent cercetare / CS / CS III)
Concurs pentru ocuparea postului de ............................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Domeniul: ................................
REFERAT INDIVIDUAL DE APRECIERE / EVALUARE

Subsemnatul,

______________________________________________________,

titular

la

_____________________________________, numit membru al comisiei de concurs prin decizia
Directorului ICSU Sibiu nr._______ din _________________________, pe baza celor desprinse din propria
analiză, aduc la cunoștință cele ce urmează:
A. Îndeplinirea standardelor ICSU Sibiu de ocupare a postului de asistent cercetare / cercetător
științific / cercetător științific III:
Conform cu fișa de verificare a candidatului pentru îndeplinirea standardelor ICSU Sibiu de prezentare
la concurs pentru postul de asistent cercetare / cercetător științific / cercetător științific III și în urma
verificării anexelor furnizate, candidatul ________________________________, a obținut un număr de
_________

puncte,

respectând

/

nerespectând

valorile

minimale

pentru

postul

de

_____________________________.
B. Evaluarea sintetică a candidatului la cele trei probe:
Criteriul de evaluare

Puncte candidat 1

Puncte candidat 2

Puncte candidat 3

Analiza dosar + gradul
de
îndeplinire
a
standardelor ICSU Sibiu
Probă orală (interviu)
Proba scrisă3
Probă practică4
Punctaj final

Pentru cercetător ştiinţific III, doar în cazul în care s-a decis şi susţinerea unei probe scrise.
Se susține doar în cazul concursurilor pentru postul de asistent cercetare / cercetător ştiinţific, în cazul în care s-a decis
şi susţinerea unei probe practice.
3
4
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C. Concluzii
Ierarhie candidați

Punctaj final

Candidat 1

.....

Candidat 2

.....

Candidat 3

.....

În

consecință,

analizând

rezultatele

de

mai

sus,

recomand

ca

domnului

/

doamnei

________________________________ să i se acorde titlul ________________________ și, de asemenea,
recomand ca domnul / doamna _____________________________________ să ocupe postul de
_______________________________ în cauză.

Membru,
Funcție ....................Numele și prenumele
__________________________________
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Anexa 7
(pentru postul de CS II / CS I)
Concurs pentru ocuparea postului de ............................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Domeniul: .......................................
REFERAT INDIVIDUAL DE APRECIERE / EVALUARE

Subsemnatul,

______________________________________________________,

titular

la

_____________________________________, numit membru al comisiei de concurs prin decizia
Directorului ICSU Sibiu nr._______ din _________________________, pe baza celor desprinse din propria
analiză, aduc la cunoștință cele ce urmează:
1) Îndeplinirea standardelor naționale de ocupare a postului de cercetător științific II / cercetător
științific I:
a. Standardele minimale naționale specifice domeniului în care se încadrează postul scos la concurs
(pondere 90% pentru CS II și 80% pentru CS I):
Nume candidați

Puncte

Candidat 1

.....

Candidat 2

.....

Candidat 3

.....

b) Pentru CS I, deținerea calității de director al cel puțin unui grant sau proiect de cercetare obținut prin
competiție sau de membru în minimum trei astfel de granturi (pondere 10%)
Nume candidați

Puncte

Candidat 1

.....

Candidat 2

.....

Candidat 3

.....

2) Evaluarea prelegerii publice (pondere 10%): prezentarea rezultatelor profesionale anterioare și planul
de dezvoltare a carierei profesionale + susținerea prelegerii cu caracter științific.
Membrii comisiei vor acorda fiecărui candidat puncte pentru elocința expunerii, pentru nivelul de
cunoaștere al domeniului de specialitate, pentru propunerea de dezvoltare a carierei, pentru managementul
activității de cercetare, pentru contribuții la dezvoltarea cercetării în domeniu și pentru recunoașterea
realizărilor științifice și profesionale, capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele sale
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către mediul economic sau social sau de a populariza propriile rezultate științifice; capacitatea candidatului
de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor științifice ale acestuia în funcție de specificul domeniului
candidatului; capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare.

Nume candidați

Puncte

Candidat 1

.....

Candidat 2

.....

Candidat 3

.....

3) Punctajul final al fiecărui candidat calculat după formula:
Pentru CS II: 1a) • 90% + 2) • 10% = Punctaj final
Pentru CS I: 1a) • 80% + 1b) • 10% + 2) • 10% = Punctaj final

Nume candidați

Punctaj final

(în ordine descrescătoare a punctajului)
Candidat 1

.....

Candidat 2

.....

Candidat 3

.....

În consecință, recomand ca domnului /doamnei ................................................ să i se acorde titlul
științific de .................................................... și, de asemenea, recomand ca domnul / doamna
...........................................................să ocupe postul de.........................................................în cauză.

Membru,

Funcția ........................
Numele și prenumele
__________________________________
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Anexa 8
(pentru toate posturile)
Concurs pentru ocuparea postului de ...........................................
Domeniul: ......................................................................................
Din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
post publicat în ..............................................................................
Comisia de concurs, aprobată de Consiliul științific al ICSU Sibiu și numită prin decizia directorului
ICSU Sibiu nr..... din data de................................, este constituită din:
1..........................................................................., titular la ................................................ – Președinte,
2..........................................................................., titular la .........................................................,
3..........................................................................., titular la .........................................................,
4..........................................................................., titular la .........................................................,
5..........................................................................., titular la ..........................................................
Candidatul(ții) înscris(și) oficial la concurs este (sunt) după cum urmează:
1. ........................................................................., dosar cu nr. de înregistrare............................,
2. ........................................................................., dosar cu nr. de înregistrare.............................
- ..........................................................................
DOSARUL(-ELE) DE CONCURS și MAPA(-ELE) CU CONTRIBUȚII SEMNIFICATIVE ale candidatului
(-ților), depuse oficial în cadrul înscrierii la concurs, se analizează în raport cu:
• prevederile referitoare la îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a postului
didactic/de cercetare, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale;
• prevederile prezentei metodologii, aprobată prin hotărârea Consiliului Științific al ICSU Sibiu.

RAPORTUL DE SINTEZĂ AL PREȘEDINTELUI COMISIEI DE CONCURS

Subsemnatul,

................................................................................................................,

titular

la

................................................................................, Președinte al comisiei de concurs, am procedat în raport
cu cele de mai sus, astfel încât, pe baza celor desprinse din referatele membrilor comisiei de concurs și din
propria analiză, aduc la cunoștință cele ce urmează:

Conform referatelor individuale de apreciere / evaluare întocmite de fiecare membru al comisiei de concurs,
concluziile privitoare la îndeplinirea criteriilor de evaluare sunt următoarele:
– candidatul..................................................îndeplinește/nu îndeplinește toate criteriile de evaluare;
– candidatul..................................................îndeplinește/nu îndeplinește toate criteriile de evaluare;
– .....................................................................................................................................................

A. Media/punctajul realizat de candidați
Conform referatelor întocmite de fiecare membru al comisiei de concurs, concluziile privitoare la
îndeplinirea criteriilor de evaluare sunt următoarele:
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Ierarhie candidați
(în ordine
descrescătoare a
punctajului)

Punctaj
Medie
Președinte
(Membrul 1)

Membrul 2

Membrul 3

Membrul 4

Membrul 5

aritmetică

Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3

B. Concluzii
Având în vedere cele de mai sus, în calitate de Președinte al comisiei de concurs, constat că domnul /
doamna,........................................................................îndeplinește toate cerințele criteriilor de evaluare și
apreciez că este candidatul/a cu cele mai bune performanțe. În consecință, recomand ca domnului / doamnei
........................................................................... să i se acorde titlul de............................................................
și, de asemenea, recomand domnul / doamna............................................................................................ să
ocupe postul ............................................ în cauză.

Președintele comisiei de concurs,
Funcția.........................................
Numele și prenumele
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Anexa 9
ADRESĂ
de anunțare a reușitei la concursul de ocupare a postului de cercetare

Către,
Dl / Dna ______________________________________________________

Vă facem cunoscut că în urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de
_________________________ publicat în___________________________________ ați fost
declarat(ă) câștigător(-oare), încadrarea urmând să se facă începând cu data de____________.

DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 10
ADRESĂ
de anunțare a nereușitei la concursul de ocupare a postului de cercetare

Către,
D-nul (d-na) ______________________________________________________

Vă facem cunoscut că în urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de
_________________________ publicat în___________________________________ ați fost
declarat(ă) respins(ă). Conform legislației în vigoare aveți dreptul să depuneți contestație la
secretariatul Institutului de Cercetări Socio-Umane în termen de .......... zile de la data comunicării.

DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 11

EXTRAS
DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL ICSU SIBIU
Din data de ...........................
Ședința s-a desfășurat în prezența a ...... membri din totalul de 5 membri ai Consiliului științific al
ICSU Sibiu.
La punctul ... al ordinii de zi – « Concursuri pentru ocuparea posturilor de cercetare » s-a pus în
discuția Consiliului științific al ICSU Sibiu concursul de ocuparea postului vacant / temporar vacant de
............................. ........................................., domeniul..........................................
Discuțiile și exprimarea votului au respectat procedura de lucru în vigoare.

Pe baza Raportului Comisiei de Concurs, votul Consiliului științific al ICSU Sibiu privind
aprobarea rezultatelor concursului, exprimat în cadrul ședinței , sunt după cum urmează :
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL ICSU SIBIU

NUME SI PRENUME CANDIDAȚI

Efectiv
membri

Voturi membri
Total

Pentru

Contra + abțineri

Pe baza Raportului Comisiei de Concurs, Consiliul științific al ICSU Sibiu aprobă (nu aprobă)
rezultatul

concursului

și

recomandă

ca

postul

de…….....................................,

din

domeniul.................................., să fie ocupat de către ...................................................

DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 12
Către
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Direcția Infrastructurii de Cercetare

ADRESĂ DE ÎNAINTARE

Numele candidatului, domeniul (conform Ordinului MEC NR. 4621/23.06.2020), datele de contact
ale instituției / unității emitente în antet sau în subsolul paginii (telefon și adresa de e-mail la care se
dorește primirea răspunsului de la Ministerul Cercetării).

DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 13
(pentru postul de CS II / CS I)

REFERAT DE PREZENTARE A CONCURSULUI

Privind desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific
gradul......., domeniul ..........., din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.
Ca urmare a aprobării pentru scoaterea la concurs de către Biroul Biroul Prezidiului
Academiei Române prin adresa nr. ................, concursul a fost publicat în ........................, nr.
............. din data de........., pagina și la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu
www.icsusib.ro desfășurându-se conform „Metodologiei proprie de concurs pentru ocuparea
posturilor de cercetare în Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu”, metodologie aprobată în data
de 06.04.2021 (Nr. inv. 77/07.04.2021) și publicată pe site-ul Institutului www.icsusib.ro.
Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, prof. univ. dr. Rudolf Gräf, numit
de Academia Română, în calitate de ordonator de credite, decide în data de ................numirea
comisiei de concurs în următoarea componență:
Președinte: ____________________________________
Membri: 1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
La concurs s-a înscris, în termen legal, în condițiile legii, un candidat, și anume:
........................................., absolvent(ă) al / a Universității ..............................., specializarea
.............., licențiată în anul ..............., iar din anul ..... deținător / deținătoare al / a titlului de doctor
în ...............în cadrul Universității .......................
În urma verificării dosarului de concurs și a îndeplinirii standardelor minimale de concurs s-a
constatat că domnul / doamna ............................................................... îndeplinește standardele
minimale ale Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu și standardele minimale naționale de
ocupare a postului de cercetător științific gradul ....................
Prelegerea publică și prelegerea științifică realizată de către candidat(ă) a celor mai
semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei științifice, a avut loc
în data de ..................., etapă de care a trecut cu succes.
În urma desfășurării concursului, Comisia de concurs recomandă Consiliului științific al
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu pe domnul / doamna .....................................................
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pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul ................, domeniul ...................................,
din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.
Ca urmare a aporbării rezultatului concursului de către Consiliului științific al Institutului
de Cercetări Socio-Umane Sibiu, în ședința din ......................, pe baza Raportului Comisiei de
concurs realizat în data de .............., și a recomandării Consiliului științific ca postul de ....., din
domeniul.............. să fie ocupat de domnul / doamna.............., ca director al ICSU Sibiu propun
conferirea titlului de cercetător științific gradul ......... domnului / doamnei .....................................

DIRECTOR,

prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
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Anexa 14

LISTA DOCUMENTELOR
din dosarul de concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional)
de CS I şi de CS II în unitățile de cercetare-dezvoltare
vezi
https://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-acercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii#Promovarea%20CSI-II
(11.06.2020)
sau
Documentul „Lista documenteleor din dosarul de concurs CS I si CS II”
Și „Pași pentru link la documente” de pe site-ul www.icsusib.ro

Prezentarea și trimiterea dosarului de concurs:
A.

Toate documentele din dosarul de concurs se încarcă pe suport USB și se împart în:
➢
Dosar administrativ (opis și documentele suport, punctele 1-17 din Notă)
➢
Dosar cu lucrări științifice (opis/lista cu lucrări și lucrările științifice).

B.

Dosarul administrativ- suport letric (pe hârtie):
a. Se prezintă în dosar cu șină.
b. Fiecare filă se perforează și se îndosariază direct, pentru o vizibilitate mai rapidă.
c. Nu se capsează documentele. Utilizarea separatoarelor este binevenită. NU introduceți foile
dosarului în folii protectoare.
d. Să se respecte ordinea din Nota privind lista documentelor din dosarul de concurs.
e. NU adăugați file care se adresează direct Comisiei de specialitate a CNATDCU, în vederea
confirmării/infirmării dosarului de concurs. Aceste file vor fi anulate la verificarea
preliminară efectuată de MEC.
f. Să se menționeze pe coperta dosarului elementele de identificare a candidatului.
g. Dosarul de concurs (în original) și suportul USB se trimit la Direcția Infrastructuri de
Cercetare (Str. Mendeleev nr.21-25, Sector 1, București) unde se înregistrează la
Registratura generală (parter) și apoi la secretariatul Direcției de specialitate - camera 615).
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Anexa 15

DECLARATIE

Subsemnatul/subsemnata ............................, membru în comisia de concurs pentru
ocuparea postului vacant / temporar vacant de.........................................................din cadrul
Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, în conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr.
286 / 2011 și prevederile art. 30–31 din prezenta Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor
de cercetare pe durată nedeterminată și determinată în Institutul de Cercetări Socio-Umane din
Sibiu, cunoscând prevederile art. 322 din Legea nr. 286 / 2009 - Codul Penal privind falsul în
înscrisuri sub semnătură privată și prevederile art. 323 din același act normativ privind uzul de fals,
declar pe proprie răspundere următoarele:
- nu sunt membru al comisiei de soluționare a contestațiilor;
- nu sunt implicat în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul
concursului;
- nu sunt soț, afin și rudă până la gradul al III-lea inclusiv, cu unul sau mai mulți candidați;
- nu sunt subordonat ierarhic direct candidatului;
- nu sunt sau nu am fost remunerat prin proiecte de cercetare la care au candidat, au avut
calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anterior concursului;
- nu beneficiez ori am beneficiat în ultimii 5 ani anterior concursului de servicii ori foloase
de orice natură din partea unui candidat;
- voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal și a informațiilor la care am
acces pe parcursul derulării concursului.
Aceasta este declarația pe care o susțin și o semnez.

Data:
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Anexa 16
FIȘĂ DE SARCINI ȘI ATRIBUȚIUNI

La angajare/promovare se atașează fișa de sarcini și atribuțiuni (conform anexelor)
corespunzătoare postului care se ocupă la un moment dat. Conținutul acestei secțiuni este în strictă
corespondență cu natura postului pe care se angajează și se promovează: CS I, CS II, CS III, CS,
asistent-cercetare.

54

