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                                                   România, 400015 Cluj-Napoca, str.Republicii nr.9 

                                                        Telefon / Fax: 0264-592363, 0264-596889 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Nr.3336/13.11.2020 

ANUNȚ 

Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de 

cercetare ştiinţifică, normǎ întreagă, perioadǎ nedeterminatǎ, la Institutul de Istorie “George Barițiu“, 

Departamentul de Cercetări Socio-Umane ȋn  specialitatea Psihologie. 

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între: 

13.11.2020-14.12.2020 

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu.l, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 

unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului de AC: 

- diplomă de licență în specialitatea postului; 

- cel puţin calitatea de student doctorand în psihologie cu o medie generală de promovare a studiilor la nivel 

licență de peste 8,00 şi cu media generală de promovare a studiilor la nivel master de cel puțin 8,50. 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului de AC se completează 

cu Standardele de performanță științifică necesare și obligatorii pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

de Asistent de cercetare (AC), Cercetător științific (CS) și Cercetător științific gradul III (CS III), anexate 

prezentului anunț de concurs. Acestea pot fi consultate şi la adresa 

https://institutuldeistoriegeorgebaritiu.ro/wp/wp-content/uploads/2020/08/Standarde-Psihologie-

2020.pdf  

Concursul constă în: 

⮚ Selecția dosarelor de înscriere la concurs: data de 16.12.2020 

⮚ Proba scrisă: data de 18.12.2020, ora 10:00 

⮚ Proba practică și proba interviu: data de 21.12.2020, ora 10:00 

Candidații pot depune contestații cu privire la rezultatul concursului in termen de o zi lucrătoare de la data 

afișării rezultatelor. 

Locul de desfășurare a concursului: 

Sediul Institutului de Istorie “George Barițiu“, str.Mihail Kogălniceanu nr.12-14. 

https://institutuldeistoriegeorgebaritiu.ro/wp/wp-content/uploads/2020/08/Standarde-Psihologie-2020.pdf
https://institutuldeistoriegeorgebaritiu.ro/wp/wp-content/uploads/2020/08/Standarde-Psihologie-2020.pdf
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Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

1. cerere înscriere la concurs adresată Președintelui Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (conform 

modelului atașat); 

2. Curriculum Vitae în format european, semnat și datat pe fiecare pagină;   

3. lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative; 

4. originalul și copia documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de bacalaureat sau echivalentă, 

diploma de licență sau echivalentă, diplomă de master însoțite de foaia matricolă, diploma de doctor, dacă 

e cazul) și efectuarea altor specializări, după caz;  

5. În cazul în care candidatul este doctorand, atestat de la institutul de studii doctorale din cadrul unei 

instituții de învățământ superior acreditate pentru studii postuniversitare de doctorat în psihologie pentru 

calitatea de student doctorand (împreună cu foaia matricolă care să ateste că media generală de promovare 

a studiilor la nivel de licență este de peste 8,00, iar media generală de promovare a studiilor la nivel master 

este de cel puțin 8,50); 

6. originalul și copia actului de identitate; 

7. originalul și copia certificatului de căsătorie; 

8. originalul și copia carnetului de muncă; 

9. adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și extras REVISAL; 

10. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, în original. Aceasta conține, în clar, numărul, 

data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătății; 

11. cazier judiciar (original). 

12.declarație olografă privind conformitatea cu originalul a documentelor din dosarul de înscriere (conform 

modelului atașat). 

Documentele din dosarul de înscriere la concurs se vor transmite scanate în format pdf pe adresa de 

e-mail: resurse_umane@academia-cj.ro până la data de 14.12.2020 (inclusiv), ora 14:00. 

Candidatul declarat admis are obligația prezentării documentelor de la pct. 3,4,5,6,7,8 în original, la 

Compartimentul Resurse Umane, pentru conformare, înainte de încheierea contractului individual de muncă. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine pe adresa de e-mail resurse_umane@academia-cj.ro, la telefon: 0264-

592363 sau la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, str. Republicii, nr.9, zilnic între orele 10:00-

15:00. 

Orice amânare a concursului, precum şi orice modificare a locului de desfășurare a concursului sau a 

modalității de examinare care pot apărea de la data publicării anunțului de concurs și până la data primei 

probe, ca urmare a situației epidemiologice provocate de pandemia SARS-CoV-2 în România, vor fi 

anunțate prin publicarea pe site a anunțului și transmiterea pe email sau anunțarea telefonică a 

candidaților de către secretarul comisiei de concurs. 

 

 

 

Acad.Doru Pamfil 

Președintele Filialei Cluj-Napoca 

a Academiei Române 

 

mailto:resurse_umane@academia-cj.ro
mailto:resurse_umane@academia-cj.ro
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DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul/a, (numele) ___________________________________________________________ 

(prenumele) _____________________________ (numele anterior) __________________________ 

fiul/fiica lui ______________________________ şi _______________________________________ 

născut/ă în anul ______ luna ___________ ziua ____ în ___________________________________ 

judeţul (sectorul) _________________ cu domiciliul în ___________________________________ 

judeţul(sectorul) _________________ str. __________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___. 

posesor al actului de identitate seria __ nr. _____ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

candidat la concursul __________________________________________________________ , 

cunoscând faptul că declarațiile false sunt pedepsite conform legii (art.326 Cod Penal) declar pe 

propria răspundere că documentele depuse în copie la dosarul de înscriere, prevăzute în Anunțul de 

concurs la secțiunea „Dosarul de înscriere”, sunt conforme cu originalul și îmi asum responsabilitatea 

pentru veridicitatea celor susținute în documentația depusă. 

 

    Semnătura ________________ 

    Data ______________________ 
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CERERE DE INSCRIERE  

LA CONCURSUL DIN DATA DE ............................ 

 

Domnule Președinte, 

 

 

 Subsemnatul/subsemnata …………………………………, domiciliat/domiciliată în 

comuna/orașul…….........……………………., str…………………………., nr…….., bloc……, etaj… .., 

ap……….., telefon……….........……, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul din data de 

..............................., în vederea ocuparii postului de .................................., la 

Institutul/Colectivul.......................................................................  Mentionez ca sunt absolvent/a al 

școlii/liceului/facultății………………………, cu examen bacalaureat/licență în profilul/ 

specialitatea………………………….. 

 Anexez urmatoarele acte cerute pentru inscrierea la concurs: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………….. 

11. ……………………………………………………………………. 

12. ……………………………………………………………………. 

13. ……………………………………………………………………. 

14. ……………………………………………………………………. 

15. ……………………………………………………………………. 

16. ……………………………………………………………………. 

 

 

Data:…………………..      Semnatura;…………... 
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Tematică 

1. Cogniția morală (judecata morală, raționamentul moral) 

2. Cogniție și emoție în decizia și comportamentul moral 

3. Identitatea morală în reglarea comportamentului moral 

4. Dezvoltarea morală 

5. Instrumente de evaluare a judecății morale 

6. Design de cercetare, testarea ipotezelor, replicabilitate si reproductibilitate în cercetarea psihologică 

7. Utilizarea internetului în cercetarea psihologică 

 

Bibliografie 

Notă: Toate lucrările sunt accesibile online, gratis şi fără obligația creării vreunui cont 
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STANDARDE DE PERFORMANŢĂ STIINŢIFICĂ  

NECESARE ŞI OBLIGATORII  

PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DE  

ASISTENT DE CERCETARE (AC), CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC (CS) ŞI CERCETĂTOR 

ŞTIINŢIFIC GRADUL III (CS III) 

 

SPECIALITĂŢILE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

 

 

1. Precizări privind evaluarea activităţii stiinţifice 

În continuare, prin Standarde se înţeleg Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare stabilite 

de Comisia de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Educaţie Fizică şi Sport a CNATDCU, disponibile în Anexa 

la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.129/20.12.2016.  

Prin specialitatea postului se înţelege specialitatea postului scos la concurs: sau Psihologie, sau Ştiinţele 

educaţiei, dar nu ambele.  

 

1.1. Se iau în considerare numai lucrările publicate sau comunicate în specialitatea postului. 

 

1.2. Cărţile, volumele, dicţionarele, enciclopediile sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele 

cu ISBN. Pentru fiecare publicaţie se aplică un coeficient de multiplicare m, care are următoarea valoare: 

3, dacă publicaţia a apărut la o editură clasificată în Standarde în categoria A1; 

1, dacă publicaţia a apărut la o editură clasificată în Standarde în categoria A2; 

0,5, dacă publicaţia a apărut la o editură clasificată în Standarde în categoria B; 

0,25, în celelalte cazuri. 

 

1.3. Studiile, articolele şi recenziile luate în considerare sunt cele din volume colective care au ISBN (pentru 

care se utilizează coeficientul de multiplicare precizat la 1.2) şi cele din reviste cu referenţi. Pentru fiecare 

articol apărut într-o revistă se aplică un coeficient de multiplicare k, care are următoarea valoare: 

 3 dacă revista este indexată Web of Science (cunoscută anterior ca ISI); 

1 dacă revista este indexată în cel puţin două baze de date internaţionale recunoscute în Standarde, altele 

decât Web of Science; 

0,5 dacă revista este indexată într-o bază de date internaţională recunoscută în Standarde, alta decât Web 

of Science; 

0,25, în celelalte cazuri. 

 

1.4. În cazul ediţiilor diferite de prima, pentru o carte sau o culegere de studii, se acordă un sfert din 

punctajul menţionat în Anexa 1, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. 

 

1.5. Pentru o lucrare publicată sau comunicată, punctajul se acordă integral numai atunci cȃnd 

candidatul/canditata are calitatea de autor unic (n = 1). Pentru calitatea de autor principal, valoarea lui n din 

formula de stabilire a punctajului va fi n = 1 + 0,1 x numărul de coautori. Pentru lucrările cu mai mulţi 

autori, în care candidatul nu este autor principal, punctajul menţionat se va împărţi la numărul de coautori 

(n = numărul de coautori). Pentru o lucrare publicată sau comunicată evaluată cantitativ sau calitativ se 

acordă în plus o bonificaţie de 25% din valoarea punctajului dacă ea este pe o temă direct legată de tema 

proiectului de cercetare pentru care se scoate postul la concurs.  
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1.6. O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă 

candidatului/ candidatei. 

1.7. În cadrul probei practice, candidatul/ candidata va trebui să traducă, în scris, în limba română, un text 

de specialitate din limba engleză, fără a utiliza dicţionare.  

 

2. Notarea cantităţii producţiei ştiinţifice şi a activităţii ştiinţifice (NAS) 

Se iau în considerare numai realizările ştiinţifice în specialitatea postului. 

Fiecare membru al comisiei calculează punctajul pentru întreaga activitate ştiinţifică a 

candidatului/candidatei conform Anexei 1. Se face media punctajelor acordate de membrii comisiei (PC). 

 

Nota pentru evaluarea cantitativă (NAS) se calculează, prin rotunjire la două zecimale, astfel: 

● pentru asistent de cercetare:       NAS = min {10, PC} 

● pentru cercetător ştiinţific:        NAS = min {10, PC x 0,65)} 

● pentru cercetător ştiinţific gradul III:  NAS = min {10, PC x 0,35)} 

 

3. Notarea calităţii lucrărilor ştiinţifice realizate de candidat/ candidată 

Candidatul/candidata va prezenta un dosar de concurs pentru evaluarea calitativă în care va include două 

lucrări care prezintă cercetări personale (empirice sau analize teoretice) în specialitatea postului, la care 

este unic autor sau autor principal (teza de doctorat sau/şi lucrări publicate, pentru posturile de cercetător 

ştiinţific şi cercetător ştiinţific gradul III; teza de doctorat sau/şi lucrări publicate, în curs de publicare sau 

comunicate la manifestări ştiinţifice, pentru postul de asistent de cercetare), pe care le consideră cele mai 

reprezentative pentru activitatea sa ştiinţifică. Lucrările în care candidatul e unic autor vor primi o 

bonificaţie la punctajul lucrării de 25% din valoarea punctajului evaluării calitative. Se pot prezenta şi 

lucrări cu caracter interdisciplinar, în care să existe o componentă din specialitatea postului. Evaluarea 

calitativă acestor lucrări se va face în funcţie de ponderea cantitativă a acestei componente şi de importanţa 

sa teoretică. 

 

Fiecare membru de specialitate al comisiei de concurs apreciază cele două lucrări cu o notă cuprinsă între 

1 şi 10, cu două zecimale.  

 

Nota pentru evaluarea calitativă (NCL) este egală cu media aritmetică a notelor acordate de membrii 

comisiei de concurs, rotunjită la două zecimale. Această notă va fi luată în considerare ca element de 

departajare în cazul egalităţii notelor finale ale candidaţilor, fiind declarat reuşit candidatul cu cea mai mare 

notă NCL. În caz de egalitate şi pentru NCL, va fi declarat reuşit candidatul care are punctajul NAS cel mai 

mare. 

 

4. Notarea probelor de concurs 

Pentru fiecare probă (scrisă, orală, probă practică), fiecare membru al comisiei de concurs acordă o notă 

cuprinsă între 1 şi 10, cu două zecimale. Nota probei este media aritmetică a notelor date de membrii 

comisiei de concurs, rotunjită la două zecimale. 

 

Nota probelor de concurs (NPC) este egală cu media aritmetică a notelor probelor (scrisă, orală şi practică), 

rotunjită la două zecimale, pentru posturile de asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific, şi este egală cu 

nota probei scrise, pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III. 

 

6. Nota finală la concurs 

Nota finală (NF) a candidatului/ candidatei la concurs se calculează, prin rotunjire la două zecimale, 
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astfel: 

 

● pentru asistent de cercetare:      NF = 0,33 x NAS + 0,67 x NPC 

● pentru cercetător ştiinţific;             NF = 0,50 x NAS + 0,50 x NPC 

● pentru cercetător ştiinţific gradul III:       NF = 0,67 x NAS + 0,33 x NPC 

 

7. Standarde minimale 

7.1. Pentru posturile de asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific, candidatul/candidata trebuie să aibă 

finalizate studiile de master în psihologie sau în ştiinţele educaţiei şi să dețină cel puțin calitatea de student 

doctorand în specialitatea postului, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de 

învățământ superior acreditată pentru studii postuniversitare de doctorat. Media generală de promovare a 

studiilor la nivel licență trebuie să fie de peste 8,00, iar media generală de promovare a studiilor la nivel 

master de cel puțin 8,50. 

 

7.2. Pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III, candidatul/candidata trebuie să fie doctor în specialitatea 

postului. 

 

7.3. Pentru posturile de cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific III, candidatul/candidata trebuie să facă 

dovada că a participat la cel puţin un proiect de cercetare individual sau colectiv, în specialitatea postului, 

desfăşurȃnd o activitate de cercetare ştiinţifică, cel puţin doi ani pentru postul de cercetător ştiinţific şi cel 

puţin patru ani pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III. Prin proiect se înţelege un grant cȃştigat în 

urma unei competiţii sau un proiect de cercetare ştiinţifică derulat în cadrul unei instituţii de învăţămȃnt 

superior ori al unui institut de cercetare ştiinţifică.  

Pentru fiecare proiect la care a participat, candidatul/candidata va depune la dosarul de concurs o adeverinţă 

din care să rezulte denumirea proiectului, organizaţia care a finanţat proiectul, numele coordonatorului de 

proiect, perioada în care candidatul/candidata a lucrat în cadrul proiectului şi activităţile pe care le-a 

efectuat. 

 

7.4. Candidatul/candidata trebuie să depună la dosarul de concurs cel puţin cinci lucrări ştiinţifice în 

specialitatea postului, publicate până la data înscrierii la concurs, pe care le-a elaborat singur/singură sau 

în colaborare.  

 

7.5. Candidatul/candidata va prezenta un dosar de concurs pentru evaluarea calitativă în care va include 

două lucrări ştiinţifice în specialitatea postului, la care este unic autor sau autor principal (publicate, pentru 

posturile de cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific gradul III; publicate, în curs de publicare sau 

comunicate la manifestări ştiinţifice, pentru postul de asistent de cercetare). Aceste lucrări pot să facă parte 

şi din dosarul de concurs menţionat la punctul 7.4.  

 

7.6. Pentru ocuparea postului este necesar ca nota finală (NF) să fie cel puţin egală cu 8, iar nota fiecărei 

probe (scrisă, orală, practică) şi nota pentru activitatea ştiinţifică (NAS) să fie cel puţin egale cu 7. 

 



 

10 

 

Anexa 1. Punctajele pentru notarea cantităţii producţiei ştiinţifice şi a activităţii ştiinţifice 

 

 

Indicator Unitatea 

punctată 

Punctaj Dovada realizării 

lucrării ştiinţifice 

Publicarea unei cărţi  cartea m x 12 / n un exemplar al cărţii 

Publicarea unui studiu într-o culegere de 

studii sau a unui capitol într-o carte 

studiul sau 

capitolul 

m x 3 / n  

Publicarea unei lucrări în volumul unei 

conferinţe internaţionale 

lucrarea m x 1 / n  

Publicarea unei lucrări în volumul unei 

conferinţe naţionale 

lucrarea m x 0,5 / n  

Publicarea unui articol într-o revistă articolul k x 3 / n  

Publicarea unei recenzii într-o revistă recenzia k x 0,25 / n  

Publicarea unui articol într-un dicţionar sau 

într-o enciclopedie 

articolul m x 0,1 / n  

Participarea ca autor sau coautor la 

construirea sau adaptarea unui instrument de 

evaluare psihologică, validat şi etalonat, 

avizat de Colegiul Psihologilor din România 

(CPR) 

instru-

mentul 

5 / n manualul testului şi copie 

după înştiinţarea de 

avizare primită din partea 

CPR 

Prezentarea unei conferinţe la o manifestare 

ştiinţifică internaţională (în plen) 

conferinţa 1,5 / n Diploma de participare la 

manifestarea ştiinţifică 

sau, dacă nu au fost 

acordate asemenea 

diplome, copie a paginii 

de titlu şi a rezumatului 

din broşura de rezumate 

sau, dacă nu a fost 

publicată o asemenea 

broşură, copie a 

programului manifestării 

ştiinţifice. 

Prezentarea unei conferinţe la o manifestare 

ştiinţifică naţională (în plen) 

conferinţa 0,75 / n 

Prezentarea unei comunicări/poster la o 

manifestare ştiinţifică internaţională 

comuni-

carea 

0,75 / n 

Prezentarea unei comunicări/poster la o 

manifestare ştiinţifică naţională 

comuni-

carea 

0,4 / n 

Burse şi participarea la stagii de formare sau 

şcoli de vară în specialitatea postului, în urma 

unei selecții a participanţilor făcute de către 

organizatorii acestora 

Participarea  0.3 Mesajul de acceptare în 

urma selecției/concursului 

şi diplomă sau o dovadă a 

finalizării formelor de 

specializare menţionate 

Acordarea unui premiu individual de 

recunoaştere pentru activitatea ştiinţifică sau 

pentru o lucrare ştiinţifică din partea unei 

instituţii academice sau de către un comitet 

ştiinţific al unei asociații științifice / 

profesionale de prestigiu (CNCS, etc.), la 

nivel internațional (l = 2) sau naționale (l = 1) 

Premiu 3 x l Dovada scrisă a acordării 

premiului (de ex., 

diplomă) 

Calificativul obţinut la susţinerea tezei de 

doctorat: bine (c = 1), foarte bine (c = 2), 

excelent (c = 3) 

 1x c Diploma de doctorat cu 

calificativul 
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Metodologie de concurs provizorie în condiţiile stării de pandemie cu SARS-CoV-2 pe teritoriul României: 

- Membrii comisiei de concurs vor putea consulta online dosarele de concurs, care li se vor pune la dispoziţie în 

format electronic înainte de ziua primei probe de concurs; 

- Concursul şi jurizarea se vor putea desfăşura în sistem videoconferinţă, asigurându-se înregistrarea lor. 

Documentele vor putea fi semnate şi prin semnătură electronică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


