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Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu -Jiu

Structura departamentală

Institutul de Cercetare a Calității Societății

Poziția în statul de funcții
Funcție
Domeniu științific
Perioada determinată
Descrierea postului scos la concurs

2
Cercetător științific gradul I
Stiințe sociale
3 ani
Activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul științe
sociale, în conformitate cu Planul de cercetare științifică al
ICCS, activitate care se desfăşoară la sediul institutului, în
bibliotecile universității, precum și la alte biblioteci din țară
sau străinătate. De asemenea, se pot efectua stagii sau
activități de documentare la alte institute de cercetare sau
entități ce pot face obiectul activității de cercetare a
institutului.
Norma de cercetare științifică:
Activităţi de cercetare științifică - potrivit Legii Educaţiei
nr. 1/2011 şi a fişei postului, care se va întocmi ca anexă la
contractul de muncă.
7241 lei
17 noiembrie 2020

Atribuții

Salariul de încadrare
Data publicării anunţului într-un ziar de
circulație națională
Perioada de început și sfârșit de înscriere
Data și ora desfășurării concursului
Locul desfășurării concursului
Data de comunicare a rezultatelor
Perioada de început și sfârșit de contestații
Descrierea procedurii de concurs

Lista de documente

18 noiembrie 2020- 17 decembrie 2020
21 decembrie 2020, ora 12
Sediul ICCS, str. Vulcan, nr.2, Tg. Jiu, Gorj/online
21 decembrie 2020
22-24 decembrie 2020

În Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
(UCB) posturile de cercetare vacante se ocupă numai
prin concurs public, conform:
• Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare;
• HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante din învățământul superior, cu
modificările și completările ulterioare;
• Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi a posturilor de cercetare vacante în
Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post
de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine
următoarele documente:
Al. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat,
care include o declarație pe propria răspundere privind
veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
A2. Propunere de dezvoltare a carierei candidatului.
Candidații pe posturile de cercetare vor propune abordarea
unei teme de cercetare din domeniul științific al postului
pentru care se înscrie la concurs.
Propunerea se redactează de către candidat și cuprinde

maxim 10 pagini.
A.3. Curriculum vitae al candidatului, în original, semnat
de candidat pe fiecare pagină, care trebuie să includă:
a) informații despre studiile efectuate și diplomele obținute;
b) informații despre experiența profesională și locurile de
muncă relevante;
c) informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe
care le-a condus ca director de proiect sau în care a activat
în calitate de membru, indicându-se: pentru fiecare sursa de
finanțare;
d) informații despre premii sau alte elemente de
recunoaștere a contribuțiilor științifice ale candidatului.
e) alte informații relevante.
A4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în
original, semnată pe fiecare pagină) care va fi structurată
astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a
fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii,
care sunt incluse și în format electronic în dosar și care se
pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări prevăzute de
prezentul articol;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) cărți și capitole în cărți;
d) articole / studii publicate în reviste de specialitate de
circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară
recunoscute;
e) studii publicate în volumele unor manifestări științifice
internaționale recunoscute din țară și din străinătate (cu
ISSN sau ISBN);
f) proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de
contract / grant;
g) brevete de invenție;
h) alte lucrări, creații artistice / performanțe sportive.
Se recomandă menționarea tuturor informațiilor utile
pentru identificarea publicației respective, precum: titlul
revistei (incluzând ISSN), cotată (Factorul de Impact pe
ultimul an), volum, pag, numele și locul editurii, hyperlink
revistă indexată ISI, hyperlink lucrare indexată ISI,
hyperlink revistă indexată BDI, hyperlink lucrare indexat
BDI cu indicarea Bazelor de date respective, etc.
Aceste informații sunt absolut necesare pentru lucrările
selectate de candidat la punctul (a) și cele care susțin
îndeplinirea de către candidat a standardelor minime, UCB
și naționale, specifice fiecărui post.
A5. Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice
postului, completată și semnată de către candidat, în format
tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).
Fișa de verificare pentru postul de cercetător științific I se
întocmește de către fiecare candidat în funcție de
standardele prevăzute în Ordinul de ministru conform Art.
219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației
Naționale, cu modificările și completările ulterioare pentru
fiecare domeniu în parte, la care se adaugă, după caz,
standardele suplimentare stabilite de Consiliul Științific al
ICCS.

A6. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor:
copia legalizată a diplomei de doctor și, în cazul în care
diploma de doctor originală nu este recunoscută în
România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a
acesteia, în copie legalizată, sau copia după Ordinul de
ministru care confirmă acordarea titlului de doctor;
A7. Rezumatul tezei de doctorat în limba română și într-o
limbă de circulație internațională (maximum o pagină
pentru fiecare limbă).
A8. Alte diplome care atestă studiile candidatului: copii ale
altor diplome care atestă studiile candidatului (diploma de
bacalaureat, licență, master/studii aprofundate) sau, în
cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în
România, atestatele de recunoaștere sau echivalare a
acestora. Copiile se semnează
de candidat pentru
certificare ,,conform cu originalul”;
A9. Foile matricole, suplimente de diplomă sau situațiile
școlare eliberate pentru fiecare ciclu de studii;
A10. Copia cărții de identitate;
A11. Copii după documente care atestă schimbarea
numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie sau dovada
schimbării numelui);
A12. Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu
se află în nicio situație de incompatibilitate prevăzută in
legea 1/2011, Legea Educației Naționale și Metodologiacadru emisă la nivel național;
A13. Adeverință medicală din care rezultă că este apt
pentru înscrierea la concurs;
A14. Lista de referenți cu datele de contact ale acestora: cel
puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din
domeniul respectiv din străinătate, din instituțiile de
învățământ superior și de cercetare din lista aprobată prin
ordinul ministrului educației și cercetării, care au acceptat
să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile
profesionale ale candidatului;
Al5. Copie după ordinul ministrului privind acordarea
atestatului de abilitare/titlului de conducător de doctorat.
Al6. Declarație de asumare a răspunderii, în original
(olograf) semnat de candidat (declarația trebuie să afirme
corectitudinea datelor din dosar și faptul că acestea se
referă la propriile activități și realizări, în caz contrar
candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în
conformitate cu legislația în vigoare).
A17. Mapa cuprinzând maximum zece dintre lucrările
considerate cele mai semnificative ale candidatului, în
formă scanată, pe suport electronic (CD/DVD), iar cărțile și
capitolele din cărți vor fi depuse în format fizic. În plus,
suportul electronic va cuprinde și lista de lucrări a
candidatului cf. A4 în format word.
A18. Documentul de plată a taxei de înscriere la concurs
A19. Adeverință de vechime în muncă: pentru cercetător
științific gradul I, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare
în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9
ani; pentru candidații care provin din afara învățământului
superior sau a cercetării științifice, o vechime de 15 ani în

profilul postului.
Dosarul va cuprinde pagină de gardă și opis.
La dosarul de concurs se atașează și un CD/DVD, sau alt
format electronic, cu întreg conținutul acestuia scanat,
inclusiv mapa cu cele 10 lucrări semnificative, în vederea
transmiterii către comisia de concurs.
Adresa unde se trimite dosarul de concurs
Comisie concurs

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Tg. Jiu, Strada
Unirii, nr. 36, Târgu-Jiu, Gorj

