ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI
Nr. 547/ 21.XII.2017
Aprobat,
Consiliul Ştiinţific
În şedinţa din data de 18 decembrie 2017

Avizat,
Consiliul de Administraţie
În şedinţa din data de 18 decembrie 2017

REGULAMENT DE CONCURS
pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gr. II
în cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului
al Academiei Române
Art. 1. Ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gr. II se face prin concurs organizat de Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului (I.N.S.T.), în conformitate cu condiţiile prevăzute de:
a) Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003;
b) Ordinul ministrului educației naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016, privind aprobarea
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător
de doctorat şi a atestatului de abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
123 din 15.02.2017;
c) Prezentul Regulament de concurs.
Art. 2. Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul şi pe site-ul I.N.S.T. (www.totalitarism.ro) şi
prin publicarea într-un ziar de circulaţie naţională. Data la care se afişează anunţul la sediul şi pe siteul I.N.S.T. trebuie să fie aceeaşi cu cea publicată în ziarul de circulaţie naţională.
Anunţul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) numărul de posturi scoase la concurs,
pe funcţii şi grade profesionale, b) domeniul de specialitate asociat posturilor, c) data și locul unde are
loc concursul, d) locul şi termenul de depunere a dosarului de concurs, e) baza legală şi f) datele de
contact (numărul de telefon / adresa e-mail) pentru obţinerea de informaţii suplimentare.
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române publică pe pagina sa de web
şi prin orice mijloace de comunicare pe care le consideră adecvate toate informaţiile relevante privind
calendarul de derulare a concursului, condiţiile de înscriere la concurs, descrierea procedurii de
concurs, a probelor şi criteriilor de evaluare, precum şi lista documentelor ce alcătuiesc dosarul de
înscriere.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de
concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Str. Arh. Grigore Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti
Tel. 021.230.69.92; fax. 021.230.76.82
E-mail: secretariat@totalitarism.ro – inst.academia@gmail.com
www.totalitarism.ro
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Art.3. În comisiile pentru ocuparea posturilor de C.S. II, se numesc profesori universitari sau
conferenţiari, respectiv C.S. I ori C.S. II.
Comisia de concurs este formată din 5 membri: un preşedinte (directorul Institutului sau secretarul
ştiinţific) şi 4 membri, cadre didactice universitare şi cercetători, dintre care cel puţin 2 din afara
instituţiei.
Componenţa nominală a comisiei de concurs este propusă de director sau secretarul ştiinţific, se
aprobă de Consiliul Ştiinţific al institutului și se numește prin decizia conducătorului instituției.
Comisia de concurs este avizată de Secţia de Ştiinţe istorice şi Arheologie a Academiei Române.
Art.4. Comisia de contestaţie este formată din 3 membri, cadre didactice universitare şi cercetători,
dintre care cel puţin 1 din afara instituţiei.
Componenţa nominală a comisiei de contestaţie este propusă de director sau secretarul ştiinţific, se
aprobă de Consiliul Ştiinţific al institutului și se numește prin decizia conducătorului instituției.
Comisia de contestaţie este avizată de Secţia de Ştiinţe istorice şi Arheologie a Academiei Române.
Art.5. Prin Decizia directorului institutului vor fi numiţi şi doi membri supleanţi, câte unul pentru
fiecare comisie. Membrii supleanţi vor fi specialişti din afara instituţiei organizatoare a concursului,
profesori universitari sau conferenţiari, respectiv C.S. I ori C.S. II.
Art.6. Candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea postului de C.S. II trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii de înscriere:
Cerinţe specifice:
- absolvent cu studii superioare, cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul ştiinţelor socio-umane;
- vechime în specialitate: minim 8 ani în cercetare ştiinţifică de specialitate sau în învăţământul
superior; minim 12 ani în profilul postului (istorie contemporană/istoria totalitarismului) pentru
candidaţii care provin din afara instituţiilor de cercetare sau a învăţământului superior.
Alte cerinţe specifice:
- teza de doctorat publicată
- experienţă în domeniul de activitate al I.N.S.T. (istorie contemporană/istoria totalitarismului)
- să îndeplinească standardele minimale necesare şi obligatorii pentru postul de cercetător
ştiinţific II, conform OMEN nr. 6129/2016, Anexa 31 – Comisia istorie şi studii culturale.
Art.7. Dosarul de înscriere la concurs se înregistrează la secretariatul I.N.S.T. şi se depune la biroul
Resurse umane.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele:
-

-

-

cerere-tip de înscriere la concurs (vezi Anexa nr. 1);
copii legalizate de pe: (1) diploma de bacalaureat sau echivalentă; (2) diploma/diplomele de
studii universitare şi foaia matricolă însoţitoare; (3) diploma de doctor în domeniul ştiinţific
asociat postului; (4) alte diplome sau titluri ştiinţifice sau academice; (5) cartea de muncă şi
copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor.
Adeverinţă de vechime în muncă eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se
evidenţiază traiectoria profesională a candidatului – perioadele şi funcţiile profesionale în
cercetarea ştiinţifică sau învăţământul superior, precum şi documentul/documentele care să
ateste, dacă e cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de cercetare în ţară
sau în străinătate (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate). Vezi
model Anexa nr. 2.
Curriculum vitae (format Europass), datat şi semnat de candidat.
Fişa de evaluare a candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă îndeplinirea
standardelor minimale naţionale aprobate prin OMEN nr. 6129/2016, Anexa 31, Comisia
istorie şi studii culturale. Vezi Anexa nr. 3.
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-

-

-

Listă de lucrări a candidatului (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele
preliminare şi criteriile de evaluare din Anexa nr. 31 a Ordinul ministrului educației naţionale
şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016, astfel: (1) teza/tezele de doctorat; (2) cărţi publicate; (3)
articole/studii publicate în volume colective la edituri din străinătate, în reviste din străinătate
incluse în bazele de date recunscute, în reviste incluse în bazele de date recunoscute sau
clasificate de CNCS categoriile A sau B, în volume colective la edituri clasificate CNCS
categoriile A sau B, în reviste ştiinţifice peer review ori în volume de studii cu referenţi
ştiinţifici; proiecte de cercetare pe bază de contract/grant; alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.
Lista va fi însoţită de o mapă specială de lucrări, care trebuie să conţină câte un exemplar din
cel puţin 5 lucrări considerate reprezentative, plus un exemplar din teza de doctorat publicată.
Memoriu de activitate (autoevaluare) cuprinzând cele mai semnificative rezultate ştiinţifice
anterioare ale candidatului.
Memoriu conţinând principalele contribuţii ale candidatului la dezvoltarea instituţională şi la
promovarea imaginii institutului, inclusiv prin formularea unor proiecte de viitor în cadrul
institutului.
Declaraţie de asumare a răspunderii, scrisă integral de mână de către candidat, cu privire la
faptul că datele din dosarul de concurs sunt autentice şi au în vedere propriile activităţi şi
realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiei în fals, conform legislaţiei
în vigoare. Vezi model Anexa nr. 4.
Certificat de naştere (copie legalizată);
Act de identitate (copie);
Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie legalizată);
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
Certificat de cazier judiciar.

Art.8. Concursul pentru ocuparea postului de C.S. II va cuprinde următoarele etape:
a) Biroul Resurse umane va verifica existenţa tuturor actelor solicitate pentru dosarul de candidat la
concurs.
b) Comisia de concurs va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la
concurs.
c) Comisia de concurs va evalua candidatul şi performanţele sale, urmărind: specializarea în
concordanţă cu postul solicitat, rezultatele ştiinţifice ale candidatului, încadrarea expertizei şi
experienţei sale în strategia de dezvoltare ştiinţifică a I.N.S.T., precum şi capacitatea managerială
ştiinţifică. Aprecierea candidatului se va realiza pe baza unei Grile de evaluare adaptată specificului
activităţii I.N.S.T., care cuprinde probele de concurs, criteriile de evaluare specifice şi punctajul
obţinut pentru fiecare probă. Vezi Anexa nr. 5.
Concursul va consta în următoarele probe:
1) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru postul de
cercetător ştiinţific II, conform OMEN nr. 6129/2016.
2) Evaluarea Memoriului de activitate cuprinzând cele mai semnificative rezultate ştiinţifice
anterioare ale candidatului.
3) Evaluarea Memoriului conţinând principalele contribuţii ale candidatului la dezvoltarea
instituţională şi la promovarea imaginii institutului, inclusiv prin formularea unor proiecte de
viitor.
Criteriile de evaluare pentru fiecare probă sunt următoarele:
1) Punctajul obţinut conform criteriilor OMEN 6129/2016.
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2) Contribuţii în lucrări de autor (monografii, ediţii de documente, articole de specialitate);
contribuţii în lucrări de coautor (monografii, ediţii de documente, articole de specialitate);
relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului.
3) Capacitatea candidatului de a conduce proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică; de a lucra
în echipă şi a conduce echipe de cercetare; de a propune şi organiza manifestări ştiinţifice; de a
atrage fonduri pentru proiectele de cercetare şi editoriale ale institutului, precum şi pentru
infrastructura institutului; prezenţa în comitetul de redacţie al unei publicaţii academice
(redactor şef, secretar general de redacţie, redactor, membru în colegiul editorial); prezenţa în
Consiliul Ştiinţific al unui institut de cercetare; capacitatea de a promova online realizările
ştiinţifice ale institutului prin intermediul unor pagini web dedicate; adaptarea proiectelor de
viitor ale candidatului la necesităţile de dezvoltare ale institutului.
Proba evaluată

Criteriile de evaluare

Punctaj
maxim
(1) Verificarea îndeplinirii Punctajul obţinut conform criteriilor 60 p.
standardelor
minimale OMEN nr. 6129/2016
necesare
şi
obligatorii
pentru postul de cercetător
ştiinţific II
(2) Evaluarea Memoriului Contribuţii în lucrări de autor 20 p.
de activitate cuprinzând (monografii, ediţii de documente,
cele mai semnificative articole de specialitate);
rezultate
ştiinţifice Contribuţii în lucrări de coautor
(monografii, ediţii de documente,
anterioare ale candidatului
articole de specialitate);
Relevanţa şi impactul rezultatelor
ştiinţifice ale candidatului.
20 p.
(3) Evaluarea Memoriului Capacitatea candidatului
- de a conduce proiecte şi
conţinând
principalele
programe de cercetare ştiinţifică;
contribuţii ale candidatului
- de a lucra în echipă şi a conduce
la dezvoltarea instituţională
echipe de cercetare;
şi la promovarea imaginii
- de a propune şi organiza
institutului, inclusiv prin
manifestări ştiinţifice;
formularea unor proiecte de
- de a atrage fonduri pentru
viitor
proiectele de cercetare şi
editoriale ale institutului, precum
şi
pentru
infrastructura
institutului;
Prezenţa în comitetul de redacţie al unei
publicaţii academice (redactor şef,
secretar general de redacţie, redactor,
membru în colegiul editorial);
Prezenţa în Consiliul Ştiinţific al unui
institut de cercetare;
Capacitatea de a promova online
realizările ştiinţifice ale institutului prin
intermediul unor pagini web dedicate;
Adaptarea proiectelor de viitor ale
candidatului la necesităţile de dezvoltare
ale institutului.
TOTAL
100
4

Art.9. Comisia de concurs va întocmi:
a) O fişă de evaluare pentru fiecare candidat, conform modelului prezentat în Anexa nr. 6a
şi Anexa nr. 6b (fişa sintetică).
b) Un raport de sinteză privind rezultatele concursului pentru ocuparea postului de C.S. II,
care să conţină o sinteză cu rezultatele obţinute de fiecare candidat şi nominalizarea
candidatului care urmează să fie încadrat pe post. Vezi Anexa nr. 6c.
Art.10. Rezultatele concursului se vor afişa public a doua zi de la încheierea probelor de concurs, dar
nu mai târziu de ora 16,00.
Art.11. Contestaţiile se pot depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării publice a
rezultatelor concursului.
Contestaţiile se formulează în scris, se înregistrează la Secretariat şi se soluţionează de comisia de
contestaţie în intervalul a trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru vicii de procedură privind calcularea punctajului conform
Grilei de evaluare a candidaţilor.
Art. 12. Rezultatele finale ale concursului se consemnează într-un raport care va fi prezentat spre
aprobare Consiliului Ştiinţific al I.N.S.T., de preşedintele comisiei de concurs.
Art.13. Dosarul candidatului care a obţinut cele mai bune rezultate pentru ocuparea postului de C.S. II
scos la concurs va fi constituit conform Anexei nr. 7, intitulată „Lista cu documente din dosarul de
concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional) de C.S. II în unităţile de
cercetare-dezvoltare” şi, împreună cu mapa de lucrări semnificative, vor fi transmise spre avizare la
Academia Română, apoi la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a fi înaintate Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care validează rezultatele concursului.
Ulterior, autoritatea de stat pentru cercetare va confirma prin ordin rezultatele concursului de numire
pentru funcţia de C.S. II.
Art.14. Numirea pe postul de C.S. II în cadrul I.N.S.T. se va face prin Decizia directorului I.N.S.T.,
emisă în baza ordinului emis de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Director,
Prof.dr. Radu Ciuceanu
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ANEXA 1 la Regulamentul de concurs
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Nr. (de înregistrare)……./data……..

Domnule Director,
Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………………………..,
CNP ……………………………., domiciliat(ă) în localitatea …………………..,
jud./sector ………………., strada ………………….. nr. … , bloc … , scara …,
etaj …., ap. …., CI/BI seria ………..
nr. ……….., eliberat de ………………., la
data
……………….,
licenţiat al ………………………………………………….,
specializarea ……………………., având gradul profesional actual ……………..,
la (Institutul/Instituţia)……………………………………………, vă rog să-mi
aprobaţi
înscrierea
la
concursul
pentru
ocuparea
postului
de
………………………………………..,
din
cadrul ………………………………………………………………………………..

Semnătura ______________

Data ________

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
În atenţia Domnului Director, .................................
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ANEXA 2 la
Regulamentul de concurs
Modele Adeverință de vechime

ANTETUL INSTITUTULUI
NR. …………. Data ……………….

ADEVERINȚĂ
Prin prezenta de atestă faptul că d-l/d-na ………, CNP …………….., născut(ă) la data
de ……………, posesor/posesoare al/a CI seria ……. nr. ……….., domiciliat(ă)
în …………………….. este angajat în cadrul ……………………… în funcția de …….., având
contract de muncă pe durată ………… și o vechime totală în muncă de…(ani, luni, zile)…, din
care …(an, luni, zile)… în activitatea de cercetare-dezvoltare. Vechimea în activitatea de cercetaredezvoltare provine din vechimea în activitatea de cercetare de …(ani, luni, zile)… dobândită în cadrul
stagiului doctoral cu frecvență și din vechimea în activitatea de cercetare-dezvoltare din
cadrul ………………. de ….…(ani, luni, zile)…
Traiectoria profesională a d-lui/d-nei …………..,de la prima angajare și până în prezent,
extrasă din carnetul de muncă, Registrul de evidență a salariaților, adeverința/adeverințele nr/data
emisă de ………………. este prezentată mai jos:
Funcția

Unitatea

Total
vechime
muncă
Total
vechime
activitatea de CD

Perioada

Vechime
(an, luni, zile)

Document
justificativ1

în
în

Mențiuni speciale: (spre ex: d-l/d-na a avut suspendat contractul de muncă în perioada ……,
conform…..).
S-a eliberat prezenta Adeverință spre a-i servi susnumitului/susnumitei la dosarul de concurs
pentru ocuparea postului de CSII/CS I.

Director/Director General

1

Resurse Umane

Documente justificative pot fi: carnet de muncă, registrul de evidență a salariaților, adeverințe emise de alte instituții)
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ANTETUL INSTITUTULUI
NR. …………. Data ……………….

ADEVERINȚĂ
Prin prezenta de atestă faptul că d-l/d-na ………, CNP …………….., născut(ă) la data
de ……………, posesor/posesoare al/a CI seria ……. nr. ……….., domiciliat(ă)
în …………………….. este angajat în cadrul ……………………… în funcția de …….., având
contract de muncă pe durată ………… și o vechime totală în muncă de…(ani, luni, zile)…, din
care …(an, luni, zile)… în activitatea de cercetare-dezvoltare, desfășurată în intregime la ……,
conform înregistrărilor efectuate în carnetul de muncă și Registrul de evidență a salariaților.
Traiectoria profesională a d-lui/d-nei …………..,de la prima angajare și până în prezent,
extrasă din carnetul de muncă și Registrul de evidență a salariaților este prezentată mai jos:
Funcția

Unitatea

Perioada

Vechime
(an, luni, zile)

Total vechime în muncă
Total
vechime
în
activitatea de CD
Mențiuni speciale: (spre ex: d-l/d-na a avut suspendat contractul de muncă în perioada ……,
conform…..).
S-a eliberat prezenta Adeverință spre a-i servi susnumitului/susnumitei la dosarul de concurs
pentru ocuparea postului de CSII/CS I.

Director/Director General

Resurse Umane
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ANTETUL INSTITUTULUI
NR. …………. Data ……………….

ADEVERINȚĂ
Prin prezenta de atestă faptul că d-l/d-na ………, CNP …………….., născut(ă) la data
de ……………, posesor/posesoare al/a CI seria ……. nr. ……….., domiciliat(ă)
în …………………….. este angajat în cadrul ……………………… în funcția de …….., având
contract de muncă pe durată ………… și o vechime totală în muncă de…(ani, luni, zile)…, din
care …(an, luni, zile)… în activitatea de cercetare-dezvoltare. Vechimea în activitatea de cercetaredezvoltare provine din vechimea în activitatea de cercetare de …(ani, luni, zile)… dobândită în cadrul
stagiului doctoral cu frecvență și din vechimea în activitatea de cercetare-dezvoltare din
cadrul ………………. de ….…(ani, luni, zile)…
Traiectoria profesională a d-lui/d-nei …………..,de la prima angajare și până în prezent,
extrasă din carnetul de muncă și Registrul de evidență a salariaților este prezentată mai jos:
Funcția

Unitatea

Perioada

Vechime
(an, luni, zile)

Total vechime în muncă
Total
vechime
în
activitatea de CD
Mențiuni speciale: (spre ex: d-l/d-na a avut suspendat contractul de muncă în perioada ……,
conform…..).
S-a eliberat prezenta Adeverință spre a-i servi susnumitului/susnumitei la dosarul de concurs
pentru ocuparea postului de CSII/CS I.

Director/Director General

Resurse Umane
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ANEXA 3 la Regulamentul de concurs
Fișă de evaluare
candidat
FIȘĂ DE EVALUARE
A candidatului ......................................
Dosar cu nr. de înregistrare: ................ (nr. de pe cererea de înscriere la concurs – se va completa de către comisie)
Pentru Concursul de ocupare a postului de cercetător științific II, domeniul istorie, specializarea istorie
contemporană. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
Organizat în data de ............................................
Fișa de evaluare se va completa în funcție de criteriile de punctaj detaliate în Anexa 31 a Ordinul MEN 6129/2016:
Nr.
crt.

Date de identificare: autori, titlu, revista/editura/manifestare/an, volum, pg.,
ISBN/ISSN .....
(cu link-uri către biblioteci, după caz)

I.1

Carte cu caracter de monografie, publicată la editură din străinătate .......

I.2

Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; traducere şi îngrijire
text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o editură din străinătate.

I.3

Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; articole publicate în reviste
din străinătate, incluse în bazele de date recunoscute

I.4

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată CNCS (A sau B) ......................................................

I.5

Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de volum
colectiv la o editură clasificată CNCS (A sau B)
Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, publicată la o editură din România,
inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil.
Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori -.........................

I.6.
I.7
I.8

Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie sau paleografie)...................

I.9.

Antologie/crestomaţie de texte; Ediţie de documente cu studiu introductiv; traducerea unei
cărţi de specialitate; coordonare de volum colectiv – inclusă în cel puţin 15 biblioteci
universitare sau ale unor forruri academice de profil-......................

I.10

Studii în reviste incluse în bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS (categoriile A
sau B), ori publicate în volume colective la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B ................
Studii publicate în reviste ştiinţifice peer review sau în volume de studii cu referenţi
ştiinţifici
Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice din România
sau în reviste de specialitate. Campanie etnografică de teren finalizată cu raport de
cercetare. Realizarea unei expoziţii, având texte istorice explicative, editate în broşură sau
documentate prin alte materiale informative.

I.11
I.12

I.13

Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică
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CANDIDAT
Nr. total
lucrări

Punctaj

I.14

Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat

I.15

Inițierea unui program de studii universitare

I.16

Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de cercetare internaţională;
key note speaker la o conferinţă internaţională. Calitatea de visiting professor.

I.17

Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau peer review; membru al
colegiului de redacţie al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date recunoscute
sau reviste indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific al unei edituri internaţionale sau al
unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii academice naţionale sau
internaţionale.

I.18

Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate
academică din România şi Republica Moldova

I.19

Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale inclusiv în România

I.20

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie sau peer review

I.21

Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică
naţională sau internaţională (exclus POSDRU)

I.22

Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională
sau internaţională (exclus POSDRU)

I.23

Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google Academic (sau ataşarea unei
liste de cel puţin 70 de citări în lucrări de specialitate; exclus autocitările; se ia în
considerare o singură citare într-o lucrare).

Crt. Punctaj total (de îndeplinit cumulativ):

Crt. Suma punctajelor pentru indicatorii I1-I3
1
Crt. Suma punctajelor pentru indicatorii I4 şi I10-I11
2
Crt. Suma punctajelor pentru indicatorii I16-I23
3

Punctajul total pentru indicatorii I1-I23

Data ..............................

Semnătură candidat ......................................
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Standardul
pentru profesor
univ., CSI,
abilitare
120

Standardul Punctaj
candidat
pentru
conferențiar
univ, CSII
60

800

500

170

100

1600

1000

Fișa de autoevaluare are la bază Anexa 31 a Ordinul MEN 6129/2016:
Anexa 31 a Ordinul MEN nr. 6129/2016
COMISIA DE ISTORIE ȘI STUDII
CULTURALE
privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior
și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
1. Definiții și condiții
‐ Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei și studiilor culturale, al altor științe
umaniste sau sociale sau în domenii de graniță cu acestea.
‐ n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
- O publicație se încadrează la un singur indicator și nu poate primi decât un singur factor de multiplicare, luânduse în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
- Publicarea cărţii bazate pe teza de doctorat (carte cu autor unic) reprezintă o condiţie obligatorie pentru candidaţii
la poziţia de conferenţiar/cercetător ştiinţific II sau profesor universitar/cercetător ştiinţific I, precum şi pentru
obţinerea abilitării; în funcţie de editura la care este publicată, cartea se va încadra la unul dintre indicatorii I1, I4 sau
I6;
În categoria „carte publicată la o editură din străinătate” (de la indicatorii I1 – I3) se încadrează orice carte/volum
colectiv publicată/publicat într-o limbă de largă circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană,
spaniolă) la o editură cu prestigiu internaţional în domeniul Artelor şi Ştiinţelor Umaniste recunoscută de către CNCS
(http:uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri%20prestigiu%20international_Arte%20&%20%Stiinte%20U
maniste.pdf); Ruta complementară: orice volum publicat într-o limbă de largă circulaţie internaţională disponibil în
cel puţin 15 biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior şi/sau de cercetare din statele membre ale Uniunii
Europene sau din statele membre ale OCDE, indexate în Karlsruhe Virtual Catalog (kvk.bibliothek.kit.edu) sau
WorldCat (www.worldcat.org).
- Recunoaşterea/clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărţii sau
articolului menţionate.
Pentru Istorie şi studii culturale, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr.
Denumirea bazei de date
Adresa web
1

ISI Thomson&Reuters

2

ERIHPLUS

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

3

Scopus

www.scopus.com

4

EBSCO

www.ebscohost.com

5

JSTOR

www.jstor.org

6

ProQuest

www.proquest.com

7

ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

8

CEEOL

www.ceeol.com

9
10

Persee

www.persee.fr

DOAJ

https://doaj.org/
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2. Punctaje
Se acordă următoarele punctaje, pe activitate:
Ind.
Denumirea indicatorului
I1
Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din
CDI
străinătate
I2
Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din
CDI
străinătate; traducere şi îngrijire text-sursă istorică publicată ca
volum distinct la o editură din străinătate.
I3
Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate;
CDI
articole publicate în reviste din străinătate, incluse în bazele de
date recunoscute.
I4
Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată
CDI
CNCS (A sau B)
I5
Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de
CDI
specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură clasificată
CNCS (A sau B)
I6
Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, publicată la o
CDI
editură din România, inclusă în cel puţin 15 biblioteci
universitare sale ale unor foruri academice de profil.
I7
Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori
CDI
I8
Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie
CDI
sau paleografie)
CDI

I9

CDI

I10

CDI

I11

CDI

I12

CDI
DID
DID

I13
I14
I15

RIA

I16

RIA

I17

RIA

I18

Antologie/crestomaţie de texte; Ediţie de documente cu studiu
introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de
volum colectiv – inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare
sau ale unor foruri academice de profil
Studii în reviste incluse în bazele de date recunoscute sau
claasificate CNCS (categoriile A sau B), ori publicate în volume
colective la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B.
Studii publicate în reviste ştiinţifice peer review sau în volume
de studii cu referenţi ştiinţifici
Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor
Arheologice din România sau în reviste de specialitate.
Campanie etnografică de teren finalizată cu raport de cercetare.
Realizarea unei expoziţii, având texte istorice explicative, editate
în broşură sau documentate prin alte materiale informative.
Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică
Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat
Inițierea unui program de studii universitare
Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau
de cercetare internaţională; key note speaker la o conferinţă
internaţională. Calitatea de visiting professor.
Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie
sau peer review; membru al colegiului de redacţie al unor reviste
de specialitate indexate în bazele de date recunoscute sau reviste
indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific al unei edituri
internaţionale sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii
şi distincţii academice naţionale sau internaţionale.
Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare
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Punctaj

100/n
45/n
40/n
85/n
35/n
50/n
40/n
40 (pentru
fiecare editor)
25/n

35/n
18/n
15/n

5
40/n
10
15
10/n

3/n

RIA

I19

RIA

I20

RIA

I21

RIA

I22

RIA

I23

sau de o societate academică din România şi Republica Moldova
Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe
internaţionale inclusiv în România
Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie sau
peer review
Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută
prin competiţie publică naţională sau internaţională

7
2

Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin
competiţie publică naţională sau internaţională (exclus
POSDRU)
Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google
Academic (sau ataşarea unei liste de cel puţin 70 de citări în
lucrări de specialitate; exclus autocitările; se ia în considerare o
singură citare într-o lucrare).

Nat

INT

15

20

5

10

20

3. Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:
Criteriul
Denumirea criteriului

Standardul pentru
profesor univ., CSI,
abilitare

Standardul pentru
conferențiar univ,
CSII

C1 – CDI

Suma punctajelor pentru indicatorii I1-I3

120

60

C2-CDI

Suma punctajelor pentru indicatorii I4 şi I10I11
Suma punctajelor pentru indicatorii I16-I23
Punctaj total pentru indicatorii I1-I23

800

500

170
1600

100
1000

C3-RIA
C4-CDI,
DID, RIA
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ANEXA 4 la Regulamentul de concurs
Model Declarație de asumare a răspunderii

DECLARAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
- se scrie integral de mână -

Subsemnatul/subsemnata
……………………………………...
născut/născută
la
data
de ………………………..……. în ………………………………………….…….. cu domiciliul
în ………………………........…………………………………………………..............................…
CNP …………………………, declar pe propria răspundere că datele 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, prezintă propriile
mele realizări şi activităţi 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 5 la Regulamentul de concurs
Grila de evaluare
GRILA DE EVALUARE

Conform Legii 319/2003, art. 16 (1) și art. 16 (2) c), aprecierea candidaților se face prin
punctaj pe baza grilei adaptate specificului activității Institutului Naţional pentru studiul
Totalitarismului.
Comisia de concurs va evalua candidații cu un Punctaj Total de 100 pct., rezultat din
cumularea punctajului maxim alocat celor trei probe evaluate, potrivit următoarei grile de evaluare:
Proba evaluată

Criteriile de evaluare

Punctaj
maxim
(1). Verificarea îndeplinirii Punctajul obţinut conform criteriilor 60 p.
standardelor
minimale OMEN nr. 6129/2016
necesare
şi
obligatorii
pentru postul de CS II
(2). Evaluarea Memoriului
de activitate cuprinzând
cele mai semnificative
rezultate
ştiinţifice
anterioare ale candidatului

Contribuţii în lucrări de autor 20 p.
(monografii, ediţii de documente,
articole de specialitate);
Contribuţii în lucrări de coautor
(monografii, ediţii de documente,
articole de specialitate);
Relevanţa şi impactul rezultatelor
ştiinţifice ale candidatului.
20 p.
Capacitatea candidatului
- de a conduce proiecte şi
programe de cercetare ştiinţifică;
- de a lucra în echipă şi a conduce
echipe de cercetare;
- de a propune şi organiza
manifestări ştiinţifice;
- de a atrage fonduri pentru
proiectele de cercetare şi
editoriale ale institutului, precum
şi
pentru
infrastructura
institutului;
Prezenţa în comitetul de redacţie al unei
publicaţii academice (redactor şef,
secretar general de redacţie, redactor,
membru în colegiul editorial);
Prezenţa în Consiliul Ştiinţific al unui
institut de cercetare;
Capacitatea de a promova online
realizările ştiinţifice ale institutului prin
intermediul unor pagini web dedicate;

(3). Evaluarea Memoriului
conţinând
principalele
contribuţii ale candidatului
la dezvoltarea instituţională
şi la promovarea imaginii
institutului, inclusiv prin
formularea unor proiecte de
viitor

16

Adaptarea proiectelor de viitor ale
candidatului la necesităţile de dezvoltare
ale institutului.
TOTAL

100

Punctajul minim pentru ocuparea postului de CS II este 80 pct.
În vederea departajării candidaților care obțin același punctaj, comisia va ține cont de punctajul
realizat în cadrul calculării prin aplicarea Anexei 31, aferente comisiei de Istorie și studii culturale,
Ordinul MEN nr. 6129/2016 (privind standardele minimale și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare), selecționând
candidatul cu punctajul cel mai mare.
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Anexa 6a la Regulamentul de concurs
Fişa de evaluare

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI
FIŞA DE EVALUARE
A candidatului .................................................................................................................................
Dosar cu nr. de înregistrare: ....................................... (nr. de pe cererea de înscriere la concurs)
Pentru Concursul de ocupare a postului de cercetător științific II, domeniul istorie, specializarea
istorie contemporană. Organizat în data de ....................................................................................
Numele membrului comisiei: ..........................................................................................................

Proba
(1). Verificarea îndeplinirii standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru
postul de CS II

Punctaj max. 60 p.

Proba
(2). Evaluarea Memoriului de activitate
cuprinzând cele mai semnificative rezultate
ştiinţifice anterioare ale candidatului

Punctaj max. 20 p.

Proba
(3). Evaluarea Memoriului conţinând
principalele contribuţii ale candidatului la
dezvoltarea instituţională şi la promovarea
imaginii institutului, inclusiv prin
formularea unor proiecte de viitor

Punctaj max. 20 p.

PUNCTAJ TOTAL (Proba (1) + Proba (2) + Proba (3)): ........................................
Observații: ................................................................................................................. ........................................
... .................................................................................................................................................. ......................
....... ....................................................................................................................................................................

Semnătura membrului comisiei: .....................................
Data ...............................
Str. Arh. Grigore Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti
Tel. 021.230.69.92; fax. 021.230.76.82
E-mail: secretariat@totalitarism.ro – inst.academia@gmail.com
www.totalitarism.ro
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Anexa 6b la Regulamentul de concurs
Fişa de evaluare sintetică

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI
FIŞA DE EVALUARE SINTETICĂ
A candidatului .................................................................................................................................
Dosar cu nr. de înregistrare: ....................................... (nr. de pe cererea de înscriere la concurs)
Pentru Concursul de ocupare a postului de cercetător științific II, domeniul istorie, specializarea
istorie contemporană. Organizat în data de .................................................................................
Comisia de concurs:

Președinte: .............................
Membri:
1.............................................
2.............................................
3.............................................
4.............................................
Membru al comisiei, funcţia
......................................., preşedinte
......................................., membru
........................................, membru
........................................, membru
........................................, membru
Punctaj Total (media celor 5
punctaje)

Punctajul acordat

Semnătura

Data ...........................

Str. Arh. Grigore Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti
Tel. 021.230.69.92; fax. 021.230.76.82
E-mail: secretariat@totalitarism.ro – inst.academia@gmail.com
www.totalitarism.ro
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Anexa 6c la Regulamentul de concurs
Raportul Comisiei de concurs
Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific II – domeniul istorie, specializarea
istorie contemporană, în cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei
Române.
Post publicat în ziarul .............................. din data de ................................ şi la sediul institutului,
inclusiv pe pagina web a I.N.S.T. (www.totalitarism.ro)
Comisia de concurs numită prin Decizia nr. ....................., este constituită din :
Preşedinte: ...........................................................................................................................................
Membri:
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................... ............................................
(grad profesional; nume şi prenume; funcţia de director ştiinţific unde este cazul; instituţia unde
este titular)
Candidatul înscris oficial la concurs este domnul/doamna ......................
Dosar cu nr. de înregistrare: ............................ (nr. de pe cererea de înscriere la concurs)
RAPORT AL COMISIEI DE CONCURS
Comisia de concurs a examinat dosarul de concurs nr......................, aparţinând
candidatului ........................................., în raport cu următoarele prevederi:
Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003;
Ordinul ministrului educației naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6129/2016, privind aprobarea
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a
atestatului de abilitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15.02.2017;
Regulamentul de concurs pentru ocuparea postului de Cercetător Științific II din cadrul Institutului
Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, aprobat în Consiliul Ştiinţific din
data de ................................
Comisia de concurs a constatat şi a stabilit următoarele:
A. Condiţii de înscriere/participare la concurs:
(urmează comentariu)
Rezoluţia Comisiei: Candidatul ....................................... îndeplineşte/nu îndeplinește condiţiile de
participare la concurs.
B. Condiţiile de acordare a titlului (gradului profesional)
20

În conformitate cu Ordinul MEN nr. 6129/2016...................................
.................................................................................................................................(urmează comentariu)
În conformitate cu Regulamentul de concurs pentru ocuparea postului de Cercetător Științific II din
cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului: ...............................................................
(urmează comentariu; nota acordată, fişa de evaluare care se anexează, dacă există)
În concluzie, având în vedere cele de mai sus, Comisia de concurs a constatat că
domnul/doamna .................................................................. îndeplineşte toate cerinţele criteriilor de
evaluare şi propune să i se acorde titlul (gradul profesional) de cercetător ştiinţific gradul II.
Comisia de concurs:
Preşedinte: ...........................................................................................................................................
Membri:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................... ...........................................................
Data: ................
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Anexa 7

L I S T A2 C U D O C U M E N T E
din dosarul de concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional)
de CS I şi de CS II în unităţile de cercetare-dezvoltare
(minimul de documente admise în dosarul de concurs)
1. Opis;
2. Adresa de înaintare, din partea conducerii instituţiei, către Autoritatea Națională pentru
Cercetare Științifică și Inovare; (în original) – pentru fiecare dosar în parte;
3. Referat de prezentare a concursului, din partea conducerii instituţiei, în care sunt
prezentate etapele concursului, de la anunţarea în ziarul de circulaţie naţională până la
validarea rezultatelor în consiliul ştiinţific, şi prin care se propune conferirea titlului de
cercetător ştiinţific gradul II, respectiv conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I,
având în vedere aprobarea concursului de către consiliului ştiinţific al unităţii de cercetaredezvoltare pe baza raportului prezentat de comisia de concurs, respectiv aprobarea
concursului de către Consiliul facultăţii şi validarea în Senatul universitar, după caz; (în
original sau copie certificată)
4. Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al instituţiei sau al unităţii
de cercetare-dezvoltare, care cuprinde informaţii cu privire la data şedinţei, membrii
consiliului prezenţi la şedinţă, aprobarea dată pentru rezultatele concursului în cauză pe
baza raportului comisiei de concurs (în original sau copie certificată) sau, dacă este cazul:
a. Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Senatului universitar al instituţiei, în
care s-a validat hotărârea Consiliului Facultăţii/Departamentului, însoţit de Lista
membrilor Senatului universitar al instituţiei cu semnăturile celor prezenţi, (în
original sau copie certificată)
b. Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii, care include
membrii prezenţi ai Consiliului, şedinţă în care s-a aprobat rezultatul concursului în
cauză pe baza raportului Comisiei de concurs. (în original sau copie certificată)
5. Raportul Comisiei de concurs privind concursul, care se elaborează în raport cu
cerinţele art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare şi ale sistemelor de evaluare în vigoare; (în original)
6. Decizia 3 de numire a Comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei, întocmită
conform dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 și art. 26 din
Medodologia-cadru de concurs aprobată prin HG nr. 457/2011, după caz, menţionându-se
gradul profesional şi locul de muncă pentru preşedinte şi cei 4 membri, precum şi funcţia
de director ştiinţific sau de secretar ştiinţific deţinută de unul din componenţii comisiei; (în
original sau copie certificată)
7. Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită înscrierea la
concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II, respectiv pentru
ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I, după caz, avizată juridic şi aprobată de
către conducerea instituţiei; ( în original)
2

Pentru posturile de cercetare din învăţământul superior, această listă se completează și cu alte documente prevăzute
în Metodologia proprie elaborată în baza Metodologie-cadru de concurs aprobată prin HG nr. 457/2011,
3
La concursurile din invățământul superior, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 319/2003 pentru secretarul ştiinţific
sau directorul ştiinţific al unităţii se îndeplinesc de către directorul departamentului, conducătorul şcolii doctorale,
decan sau prodecan, conform metodologiei proprii.
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8. Fişa de evaluare, din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta prezintă
îndeplinirea standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin MECTS/MEN; (în
original)
9. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din
dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând
consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare; (a se vedea
modelul afişat pe portalul „JOB-URI CERCETARE”, de pe site-ul MEN-AC
(www.research.edu.ro), la capitolul Informaţii ); (în original)
10. Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat), structurată în raport cu cerinţele
preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/tezele de
doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie
internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii
publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din
străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe
sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări;
11. Curriculum vitae, din partea candidatului (semnată de candidat); (în original)
12. Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în
care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale
candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum şi
documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de
învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate; ( în original;
adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate)
13. Copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere
(dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele
echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă sau echivalentă;
diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie
(dacă este cazul); cartea de muncă si copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a
salariaţilor;
14. Copie de pe cartea de identitate;
15. Copii certificate ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului, respectiv anunţul de
la sediul instituţiei (semnat şi ştampilat) şi din ziarul de circulaţie naţională (copia din ziar
să fie conform cu originalul şi să conţină datele de identificare ale ziarului).
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