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(3) Presedintele consiliului stiintific al institutului/filialei face parte din comisiile de
concurs CS I, CS II si CS III, in calitate de presedinte sau membru, daca are un grad
stiintific cel putin egal cu cel al postului scos la concurs.
Art 23. Componenta comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, se
stabileste prin decizie a directorului general/director filiala, la propunerea Consiliului Stiintific si
cu aprobarea Consiliului de Administratie.
Art 24. Comisiile de solutionare a contestatiilor sunt formate din trei membri cu grad stiintific
mai mare sau cel putin egal cu cel al postului scos concurs.
Art 25. (1) Tematica, probele de concurs si continutul acestora sunt aprobate de consiliul
stiintific al diviziei/filialei organizatoare a concursului la propunerile sefilor de departamente si
puse la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs.
(2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de compartimentul de resurse umane
din unitatea organizatoare a concursului.
Art 26. Aprecierea candidatilor se face prin punctaj, pe baza unor grile adaptate specificului
functiei si gradului profesional, propuse de consiliul stiintific si aprobate prin prezentul
regulament.
Art 27. Comisiile de concurs redacteaza un Raport de sinteza privind concursul. Rezultatele
concursului si concluziile comisiilor sunt analizate si avizate de consiliul stiintific4 si aprobate de
Consiliul de Administratie al INOE 2000, iar decizia de incadrare pe post este data de
conducatorul diviziei /filialei.

Titlul II Metodologia de incadrare pe functii si grade profesionale a
personalului de C-D cu studii superioare, care desfasoara activitati de
cercetare siintifica
II.1 Ocuparea functiei de Asistent Cercetare Stiintifica (ACS)
Art 28. Continutul dosarului de inscriere la concurs:
a). Cerere de participare la concurs (Anexa 1)
b). Curriculum vitae
c). Copii legalizate dupa diploma de absolvire studii superioare, insotite de foaia matricola, si
de pe atestatul5 de echivalare a diplomei de studii superioare (daca este cazul);

2

În comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori universitari şi CS I

In situatia in care in statul de functii al institutului nu sunt prevazute posturi de director ştiinţific şi de
secretar ştiinţific sau acestea sunt vacante, din comisiile de concurs pentru CS I si CS II face parte
preşedintele consiliului ştiinţific al institutului, după caz, dacă are un grad ştiinţific cel puţin egal cu al
postului scos la concurs.
3

4

În cazul concursurilor organizate de către filiale, rezultatele finale sunt avizate CS al filialei .

Atestatul de echivalare se eliberează de MECTS- Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor, la solicitarea titularului diplomei, în cazul în care diploma a fost obţinută în străinătate
5
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d). Lista publicatiilor si copii (Se indica numerele primei si ultimei pagini a fiecarei lucrari;
pentru lucrari in curs de aparitie se va atasa copia scrisorilor de acceptare.)
e). Referinte din mediul universitar (cel putin o referinta).
Art 29. Conditii minimale pentru participarea la concurs
Sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ori
studii echivalente (studii universitate de licenta si studii universitare de masterat conform Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare)
Art 30. Probe concurs:
Proba orala include: prezentarea activitatii stiintifice a canditatului (lucrare de diploma) (cca. 15
minute) cu scurta prezentare in limba engleza, intrebari si raspunsuri menite sa scoata in
evidenta aptitudinile pentru indeplinirea cerintelor postului
Art 31. Nota finala reprezinta media aritmetica a notelor obtinute de candidat din partea
fiecarui membru al comisiei. Notarea se face de la 1 la 10. Se declara reusiti candidatii, in
ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, pana la ocuparea posturilor scoase la concurs, care
au obtinut nota finala cel putin 8,50 si care nu au obtinut nici o nota sub 8 din partea membrilor
comisiei.
Art 32. Comisia de concurs redacteaza un Raport de sinteza privind concursul. Rezultatele
concursului si concluziile comisiei sunt analizate si avizate de consiliul stiintific si aprobate de
Consiliul de Administratie al INOE 2000, iar decizia de incadrare pe post este data de
conducatorul diviziei /filialei.
II.2 Ocuparea functiei si acordarea gradului profesional de Cercetator Stiintific (CS)
Art 33. Continutul dosarului de inscriere la concurs:
a). Cerere de participare la concurs (Anexa 1)
b). Curriculum vitae
c). Copii legalizate dupa diploma de absolvire studii superioare, insotite de foaia matricola, de
pe atestatul de echivalare5 a diplomei de studii superioare (daca este cazul), dovada ca
urmeaza cursurile unei scoli doctorale in domeniul postului, precum si copie legalizata de pe
cartea de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru a
dovedi vechimea;
d). Fisele de autoevaluare (Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4)
e). Lista publicatiilor, brevetelor, produselor, proiectelor in calitate de director
proiect/responsabilproiect/responsabil faza etc. in ordinea din Anexele nr. 2, 3 si 4 la
prezentul regulament; Se indica numerele primei si ultimei pagini a fiecarei lucrari; pentru
lucrari in curs de aparitie se va atasa copia scrisorilor de acceptare.
f). Copii dupa fiecare lucrare, brevet de inventie etc si ale altor documente care sa sustina
activitatea candidatului pe baza careia se face autoevaluarea/evaluarea.(Se returneaza
candidatului dupa finalizarea concursului).
g). Acte doveditoare (copii) pentru toate participarile la manifestari stiintifice, satisfacerea unor
criterii de excelenta, prestigiu profesional, PV de valorificare, etc., pentru demonstrarea
efectiva a contributiei stiintifice/tehnice.
h). Referinte profesionale relevante (cel putin una) de la specialisti in domeniu .
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Anexa 1 Cerere concurs
Nr. (de inregistrare) ...../ data ...........

Doamna/Domnule DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR

Subsemnatul..........................................................................................nascut

la

data de ....................................................................................................absolvent
al…........................................................................................................

avand

gradul profesional actual ...........................la Institutul...........................................
cu vechimea in domeniu de ............ani, va rog sa aprobati inscrierea mea la
concursul pentru ocuparea postului .................................................................... in
domeniul......................................................,

anuntat

in

ziarul

..................................din data de .....
Semnatura,

Data

Doamnei/Domnului Director General/Director ……………….. al Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica Bucuresti/Institutul de
Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca/Institutul de Cercetari pentru
Hidraulica si Peneumatica

Aprobat

Aviz Juridic

64

