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27. 10. 2021

ANUNŢ
Institutul de Geografie organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post
de CSII în cadrul Departamentului de Geografia Mediului și GIS
Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:
- Cererea de înscriere la concurs;
- Fișa de evaluare privind Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare;
- Declaratie de asumare a răspunderii (olografă);
- Declaratie de consimțămant privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
Regulamentului (UE) 2016/679

-

Curriculum vitae, datat și semnat;
Acte doveditoare ale studiilor (legalizate): diploma de doctor, diploma de studii universitare
și foia matricolă, diploma de bacalaureat;
Actele doveditoare ale vechimii în specialitate: copie legalizată carte de muncă, raport per
salariat (din Revisal), în original, adeverință de vechime în muncă;
Acte doveditoare ale identității (legalizate): certificatul de naștere, certificatul de căsătorie
(dacă este cazul), cartea de identitate (copie nelegalizată);
Actul doveditor al lipsei antecedentelor penale: cazier judiciar;
Actul doveditor al stării de sănătate corespunzătoare postului: adeverință medicală
Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat): teza de doctorat, cărți publicate,
articole publicate în reviste de specialitate de circulație internațională, însotită de cel puţin 5
lucrări reprezentative

Dosarele vor fi depuse la secretariatul IGAR în termen de 30 de zile de la data prezentului
anunț.
Concursul va avea loc la sediul Institutului de Geografie din str. Dimitrie Racoviţă, nr. 12,
sector 2, Bucureşti în data de 14 decembrie 2021, ora 14.30 și va consta în analiza dosarelor de
înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin
calificative pe baza unei grile specifice activității IGAR.
Durata de finalizare a concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii la nivelul
comisiei de concurs și de 45 de zile la nivelul instituției, de la depunerea raportului comisie de
concurs.
Informaţii suplimentare la Departamentul financiar-contabil.
ANEXA: Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de CSI și CSII vacante
sau temporar vacante din cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române
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Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de CSI și CSII vacante sau temporar vacante
din cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române

CAPITOLUL I –Dispozitii generale
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de cerectător ştiinţific gradul I
(CSI) şi de cercetător ştiinţific gradul II (CS II), conţine următoarele prevederi:
Art. 1. Posturile vacante de CS I şi CS II se ocupă prin concurs, în condiţiile prevăzute de:
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de
conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Institutului de Geografie al Academiei
Române
Art. 2. Organizarea concursului se anunţă public: prin afişare la sediul institutului, prin
publicare într-un ziar de circulaţie naţională şi pe pagina de internet www.geoinst.ro.
Art. 3. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.
Art. 4. 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 Institutului, la depunerea raportului comisiei de
concurs.
Art. 5. Comisiile (de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor) sunt formate din personal de
cercetare sau din învătământul superior din cadrul IGAR sau din afara acestuia. Comisiile sunt propuse
de directorul ştiintific, aprobate de consiliul științific al IGAR, validate de către Secția de Științe
Geonomice din Academia Română şi numite prin decizie a directorului institutului. Comisia de concurs
este formată din directorul ştiinţific şi 4 membri, cadre didactice universitare sau cercetători cu funcţie
şi grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs dintre care cel puţin doi
membri sunt din afara instituţiei. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor este formată din preşedinte
şi 2 membri.
Secretariatul concursului este asigurat de compartimentul financiar-contabil, resurse umane, şi
registratură.

CAPITOLUL II – Condiţii minime de înscriere la concurs şi conţinutul dosarului de
concurs
Art. 6. Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii
supuşi evaluării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică sunt următoarele:
- pentru CS I, ,,să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de
cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învătământului
superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului” [Legea nr. 319/2003, art
16. Alin (3), lit. e)];
- să îndeplinească standardele minimale pentru CS I/profesor universitar stabilite prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, Anexa 5, Comisia de Științele
Pământului.
- să aibă teza de doctorat publicată la o editură recunoscută (ROF-IGAR)
- pentru CS II, ,,să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învătământul superior de
cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului
superior sau a crecetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului” (Legea 319/2003, art. 16.
Alin (3), lit. d.)).
- să îndeplinească standardele minimale pentru CS II/conferenţiar universitar stabilite prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/20016, Anexa 5, Comisia de Științele
Pământului.
- să aibă teza de doctorat publicată la o editură recunoscută (ROF-IGAR)
Art. 7. Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la secretariatul Institutului,
de unde este transmis comisiei de concurs începând cu data încheierii procesului de depunere a
dosarelor de concurs.
Art. 8. Dosarul de înscriere la concurs cuprinde obligatoriu următoarele:
1) cerere de înscriere;
2) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licentă ori
echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă şi copie extras
de pe Registrul de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
3) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului,
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
4) copie legalizată de pe certificatul de naştere şi copie de pe cartea de identitate (în cazul în
care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documentele care atestă schimbarea numelui –
certificat de căsătorie, hotărârea definitivă de divorţ sau dovada schimbării numelui);
5) curriculum vitae (model european), semnat şi datat;
6) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar de minimum 5 şi maximum 10 lucrări
reprezentative;
7) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
gradului profesional CS I sau CS II pentru domeniul ştiintific Științele Pământului, Anexa 5 a
Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi crecetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, aflată pe site-ul
institutului;
8) cazier judiciar;

9) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau unităţile sanitare
abilitate;
10) un CD cu următoarele documente scanate: CV-ul, lista lucrărilor publicate, 5-10 lucrări
reprezentative şi fişa de verificare a indeplinirii standardelor minimale;
11) declaraţie de consinţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
CAPITOLUL III- Desfaşurarea concursului
Art. 9. Concursul pentru ocuparea funcţiei de CS I respectiv, CS II, va consta în ,,analiza
dosarului de concurs, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi aprecierea prin punctaj, pe
baza unei grile adaptate specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor
sale”, stabilite potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c) teza I din Legea nr. 319/2003.
Candidaţii care îndeplinesc standardele minimale de concurs vor fi evaluaţi conform grilei (Anexa 1)
Art. 10. În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea
procedurilor legale de concurs, acesta poate depune contestaţie în termen de 3 zile calendaristice de la
comunicarea rezultatelor concursului.
Contestaţia se depune în scris la secretariatul Institutului şi se soluţionează de comisia de
soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile de la data înregistrării ei.
Art. 11. Rezultatul probelor de concurs şi al eventualelor contestaţii se va afişa la avizierul
Istitutului.
CAPITOLUL IV- Avizarea şi aprobarea rezultatelor. Numirea pe post. Confirmarea
deciziei
Art. 12. Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia Consiliului Ştiinţific al
Institutului, nominalizând candidatul cu cele mai bune rezultate. Consiliul ştiinţific aprobă rezultatul
concursului prin vot nominal deschis. Dosarul de concurs, împreuna cu raportul comisiei şi
documentele însoţitoare, se înaintează Academiei Române în vederea transmiterii către Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care validează rezultatele
concursului, urmând ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare să confirme prin ordin rezultatele
concursului de numire pentru funcţia de CS II, respectiv CS I.
Art. 13. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizia directorului Institutului de
Geografie al Academiei Române (IGAR).
Prezenta metodologie se actualizează ori de căte ori intervin modificări legislative.

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE
GRILA
de evaluare a candidatului ..................................................... înscris la concursul din data de ..................................
pentru ocuparea postului de cercetător științific I/ cercetător științific II la Institutul de Geografie.
Condiţiile şi criteriile de faţă au fost întocmite în conformitate cu Legea 319 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare publicată în
Monitorul Oficial al României Nr. 530/23.08.2003, Ordinului nr. 6.129/20.12.2016 al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării, Științifice privind
Standardele minimale necesare pentru conferirea titlurilor didactice şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Regulamentul de ordine
interioară al Institutului de Geografie.
Nr.
crt.
I.
II.
III.

IV.

Gradul de îndeplinire a standardelor de
performanţă profesională

Indeplinirea standardelor minimale cf.
Ordinului nr. 6.129/20.12.2016
Managementul activităţii de cercetare
Contribuţia ştiinţifică
3.1 Articole ISI şi BDI
3.2. Cărţi (autor, coautor, editor, capitole in
cărţi), teza de doctorat publicată
3.3. Lucrări ştiinţifice de sinteză (tratate,
atlase, monografii geografice)
3.4. Studii în volumele unor manifestări
ştiinţifice internaţionale recunoscute
3.3. Participare la viaţa ştiinţifică
(simpozioane, colocvii, sesiuni comunicări)
Activitatea de cercetare
2.1. Participare la contracte sau granturi de
cercetare naţionale, internaţionale
2.2. Coordonare contracte sau granturi de
cercetare

Calificativ final

Președinte
comisie

Membru
comisie

Punctaj candidat
Membru
Membru
comisie
comisie

Membru
comisie

V.

2.3. Realizarea integrală a temelor din
programele de cercetare ale institutului
2.4. Cooronare proiecte de cercetare ale
institutului
Prestigiul profesional
4.1. 3 contribuţii ştiinţifice relevante
4.2. Citări în literatura geografică românească
şi în cea străină
4.3. Afiliere la asociaţii ştiinţifice şi
profesionale
4.4. Membru în Comitete şi consilii de
redacţie a revistelor de specialitate
4.5. Membru în comisii de doctorat
4.4. Premii naţionale şi internaţionale
Calificativ final
Semnătura

