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Regulament de organizare a concursului pentru ocuparea
postului de asistent de cercetare științifică (ACS)

Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent de cercetare științifică
(ACS) din INCDFM conține următoarele prevederi:
Art. 1 Posturile vacante de ACS se ocupă prin concurs, în condițiile prevăzute de
a) Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003
b) prezentul regulament.
Art. 2 (1) Consiliul Științific propune un număr de posturi vacante de de asistent de cercetare
științifică (ACS), care se scot la concurs și le supune aprobării Consiliului de Administrație al
INCDFM. Propunerea numărului de posturi va fi făcută conform necesităților și resurselor
financiare ale INCDFM și cu statul de funcții aprobat, luând în considerare necesitățile de
dezvoltare a direcțiilor de cercetare conform strategiei de dezvoltare a INCDFM și a
recomandărilor notificate în cadrul procesului de evaluare instituțională efectuat în baza HG nr.
1062/19.10.2011 precum și masa critică a fiecărui grup de cercetare.
(2) După aprobarea de către Consiliul de Administrație al INCDFM a numărului de posturi
pentru funcția de ACS, organizarea concursului va implica parcurgerea etapelor menționate mai
jos.
Art. 3 (1) Concursul se anunță public prin afișare la sediul INCDFM și prin publicarea într-un
ziar de circulație națională. Data la care se afișează anunțul la sediul INCDFM trebuie sa fie
aceeași cu cea publicată în ziarul de circulație națională.
(2) Termenul de înscriere la concurs este de 30 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
(3) Anunțul trebuie să menționeze cel puțin următoarele informații: locul unde are loc
concursul, numărul de posturi de ACS, domeniul de specialitate, locul și termenul de depunere a
dosarului de concurs, baza legală a organizării acestui concurs și datele de contact pentru

obținerea informațiilor suplimentare. Modelul de Anunț folosit pentru organizarea concursului
pentru ocuparea posturilor de ACS este prezentat în Anexa nr. 1.
Art. 4 (1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la compartimentul Resurse Umane și va
cuprinde obligatoriu următoarele documente :
a) Cererea tip de înscriere la concurs adresată Directorului General al INCDFM (Anexa nr. 2);
b) Copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență sau
echivalentă însoțită de foaia matricolă;
c) Copie legalizată de pe cartea de muncă și copie extras de pe Registrul general de evidență a
salariaților pentru a dovedi vechimea (dacă este cazul);
d) Copie legalizată de pe diploma de doctor sau echivalentă în ramura de știință
corespunzatoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice sau
academice (dacă este cazul);
e) Copii legalizate de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
f) Adeverința de vechime în muncă eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care
se evidențiaza perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în învățământul
superior/cercetare științifică/alte activități, precum și documentele care să ateste, dacă este
cazul, desfășurarea unor activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în
țară și în străinătate (în original; adeverințele din străinătate vor fi traduse și legalizate, dacă
este cazul).
g) Curriculum vitae după modelul Europass;
h) Lista de lucrări publicate va fi însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări
reprezentative (dacă este cazul) ;
i) Alte documente cum ar fi obținerea de premii/medalii la olimpiadele naționale și
internaționale și/sau la sesiuni științifice ale studenților
j) Declarația olografă pe propria răsupundere că subiectul prezentat la proba orală este acela
prezentat ca lucrare de licență în unitatea de învătămant absolvită.
Art. 5 Comisia de concurs este formată din personal de cercetare-dezvoltare sau din
învățământul superior, din instituția ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un
grad științific mai mare sau cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs. Comisia de concurs
este propusă de Consiliul Științific, aprobată de Consiliul de Administrație și numită prin
decizie de către Directorul General al INCDFM.
Art. 6 Comisia de rezolvare a contestațiilor va fi propusă de Consiliul Științific și numită prin
decizie de către Directorul General al INCDFM. Componența comisiei de rezolvare a
contestațiilor va fi formată din personal de cercetare-dezvoltare sau din învățământul superior,
din instituția ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un grad științific mai mare
sau cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs.
Art. 7 Condițiile și procedura de concurs pentru ocuparea unui post de ACS sunt prevăzute în
Anexa nr. 3.

Art. 8 Conform Legii nr. 319/2003, art.15 alin. (5), probele de concurs și conținutul acestora
sunt aprobate de Consiliul Științific al instituției sau al unității care organizează concursul.
Descrierea modului de notare al candidaților va fi menționat în Regulamentul de concurs pentru
ocuparea postului de ACS.
Art. 9 Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la
nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, de la depunerea raportului comisiei de concurs, la
nivelul INCDFM.
Art. 10 Conform Legii nr. 319/2003, art.16 alin. (3), condițiile minime de experiență
profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de
cercetare științifică pentru postul de ACS sunt să fie absolvenți cu examen de licență sau
diplomă. Condiții profesionale suplimentare sunt impuse în Regulamentul de concurs pentru
ocuparea postului de ACS.
Art. 11 (1) În vederea finalizării concursului, președintele comisiei de concurs prezintă
Raportul de sinteza (Anexa nr. 4) privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de
ACS Consiliului Științific nominalizând candidații cu cele mai bune rezultate în ordine
descrescătoare a notelor pentru ocuparea posturilor de ACS scoase la concurs.
(2) Consiliul Științific aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis. Președintele
Consiliului Științific întocmește Extrasul din Procesul Verbal al ședinței Consiliului Științific
al INCDFM care va cuprinde informații cu privire la data ședinței, membrii consiliului prezenți
la ședință și aprobarea dată pentru rezultatele concursului pe baza raportului comisiei de
concurs.
(3) Rezultatele finale ale concursului se supun spre aprobre Consiliului de Administrație pe
baza Raportului de sinteza prezentat de președintele comisiei de concurs.
Art. 12 (1) Candidații vor fi anuntați de către Inspectorul Resurse Umane al INCDFM privind
data publicarii rezultatelor la sediul INCDFM.
(2) Candidațiii care consideră necesară depunerea unor contestațiile privind rezultatele
concursului de ocupare a postului de ACS vor menționa viciile privind calcularea punctajului
aferent lucrarii scrise.
(3) Contestațiile privind rezultatele concursului de ocupare a postului de ACS vor fi depuse în
interval de maxim 2 zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor și soluționarea acestora va fi
făcută în intervalul a 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
(4) Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.
Modificările legislative și actualizarea documentele solicitate candidaților pentru ocuparea
postului de ACS vor fi efectuate înaintea publicării anunțului privind concursul pentru ocuparea
postului de ACS.
Intocmit: Președintele Consiliului Științific
Dr. Mihaela Baibarac
Aviz de legalitate : Consilier juridic
Gheorghe Decebal

Anexa nr. 1

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR
Strada Atomistilor 105 bis, 077125 Magurele-Ilfov, C.P. MG-7
Telefon: +40(0)21 3690185, Fax: +40(0)21 3690177, email: director@infim.ro, http://www.infim.ro

NR……………Data…………(aceeași dată cu cea a ziarului în care a fost publicat anunțul)

ANUNȚ

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul în Măgurele,
strada Atomiștilor nr.105 bis, județul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a:
- X posturi de asistent de cercetare științifică în domeniul ……..-specialitatea……….,
Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la
Compartimentul Resurse Umane al institutului.
Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la
telefon……….

Director General
Nume și prenume
Semnatură și ștampilă

Anexa nr. 2
Nr. (de inregistrare)……./data……..

Domnule Director General

Subsemnatul ………………………………………….. născută la data de ………………,
absolvent

al

……………………………………….

având

gradul

profesional

actual

………………….. la Institutul……………………………………….. cu o vechime în
activitatea de cercetare-dezvoltare/invatamant superior de …….. ani, vă rog să aprobați
înscrierea

mea

la

concursul

pentru

ocuparea

postului

……………………………………………….. în domeniul ……………………., anunțat în
ziarul ………………………………. din data de ……………….

Semnătura,

Data

Domnului Director General al INCDFM
Dr. I. Enculescu

Aprobat

Anexa nr. 3

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR
Strada Atomistilor 105 bis, 077125 Magurele-Ilfov, C.P. MG-7
Telefon: +40(0)21 3690185, Fax: +40(0)21 3690177, email: director@infim.ro, http://www.infim.ro

Condițiile și procedura de concurs pentru ocuparea postului de
asistent de cercetare științifică (ACS)

Art. 1 Pentru elaborarea criteriilor de ocupare a postului de ACS s-a avut în vedere atingerea
următoarelor obiective:
-

asigurarea unui caracter stimulativ și competitiv al concursului de ocupare a postului de ACS
promovarea strategiei de dezvoltare a institutului prin stimularea activităților științifice
considerate prioritare
implementarea recomandărilor notificate în cadrul procesului de evaluare instituțională efectuat
în baza HG nr. 1062/19.10.2011
reducerea subiectivismului și arbitrariului prin stabilirea unor criterii clare și măsurabile.

Art. 2 Condițile de ocupare ale postului de ACS sunt:
Condițiile minime de pregătire și experiență profesională pentru înscriere/participare la
concurs (eliminatorii):
a) condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele
supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică pentru postul de ACS sunt să fie
absolvenți cu examen de licență sau diplomă.
b) media de promovare a anilor de studiu la facultate, a fiecărui candidat, să fie minim 7.
Art. 3 Criterii de evaluare a candidaților cu expertiză în domeniul fizicii / chimiei constau în:
-

Evaluarea teoretica a notiunilor din domeniul fizicii (mecanică, termodinamică, optică și
electricitate) si chimiei (chimie anorganică, organică, termodinamică și electrochimie).
Evaluarea experientei experimentale exemplificate prin prezentarea lucrarii de licență.
Examenul de ocupare a postului de ACS în INCDFM va consta din două probe, scrisă și orală.
Proba scrisă va consta in prezentarea tezei de licenta, masterat sau dupa caz a tezei de doctorat.
Nota minimă la proba scrisă a candidaților care să permită participarea la proba orală va fi 8.
Proba orală va consta într-un interviu în care candidatul va prezenta în Power Point lucrarea de
licență. Durata expunerii este de maxim 15 minute. Durata sesiunii de întrebări privind
expunerea făcută și verificarea cunoștiintelor candidatului în domeniul Fizicii Corpului Solid și
a Chimiei va fi de maxim 15 minute. Candidatul va primi o notă la expunerea orală care trebuie

să fie de minim 8. Nota finală va fi media aritmetică a celor 2 note. Nota minimă pentru a
ocupa postul de ACS va fi 8. Candidații declarați admiși vor fi cei cu cele mai bune rezultate
notate în ordine descrescătoare.
Procedura de verificare a dosarelor candidaților
Comisia de concurs va verifica existența tuturor actelor solicitate pentru întocmirea dosarului
candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de ACS. In cazul in care dosarul nu este
complet, comisia de concurs va solicita candidatilor completarea dosarului in termen de 2 zile
calendaristice. Candidatii care dupa acest termen au dosarul incomplet vor fi declarati respinsi.
Procedura de evaluare a candidaților
Conform Legii nr. 319/2003, art.16 alin. (2) lit. c, aprecierea candidaților se face prin punctaj,
pe baza unei grile adaptate specificului activității locului de muncă a candidatului și a performanțelor
sale. Astfel, fiecare membru al comisiei de concurs va acorda 2 note după cum urmează: i) o notă
pentru examenul oral și ii) o notă pentru examenul scris privind prezentarea tezei de licenta, masterat
sau dupa caz a tezei de doctorat. Nota la examenul oral va avea în vedere claritatea prezentării, calitatea
răspunsurilor la întrebări privind lucrarea de licenta si viziunea acestora privind integrarea în activitatea
de cercetare desfășurată în INCDFM. Nota la examenul scris va fi acordată luand în considerare
claritatea prezentării tezei de licenta, masterat sau dupa caz a tezei de doctorat.
Nota finală acordată pentru examenul de ocupare a poziției de ACS în INCDFM va fi media
aritmetică a celor 2 note acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. Nota finală a fiecărui
candidat va fi media notelor acordate de membrii comisiei de concurs. Nota minimă pentru ocuparea
postului de ACS este 8.
Procedura de rezolvare a contestațiilor
Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza contestația depusă, lucrarea aferente probei
scrise și va întocmi un raport privind evaluarea candidatului la proba scrisă. Nota finală la proba scrisă
este cea dată de comisia de rezolvare a contestațiilor.
Rezultatele concursului vor fi prezentate de Președintele comisiei de concurs care va nominaliza
candidații cu cele mai bune rezultate în ordine descrescătoare a notelor pentru ocuparea posturilor de
ACS scoase la concurs. Consiliul Științific și Consilul de Administrație va aproba rezultatul
concursului prin vot nominal deschis.

Anexa nr. 4

Concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică -domeniul…., specializarea …., la
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor,
Postul publicat în ziarul ………. din data de ………și la sediul institutului
Comisia de concurs numită prin Decizia nr………., este constituită din :
Președinte: ……………………..
Membri: ……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
(grad professional, nume și prenume; funcția de director științific unde este cazul; instituția unde este
titular)
Candidatul înscris oficial la concurs este domnul ……………………………………..
Dosar cu nr.de inregistrare:………….(nr.de pe cererea de înscriere la concurs)

RAPORT AL COMISIEI DE CONCURS
Comisia de concurs a examinat dosarele de concurs nr………., aparținând candidatilor …………, în
raport cu urmatoarele prevederi:
- Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23.07.2003;
- Regulamentul de concurs pentru …………….din cadrul Institutului ……, stabilit de CA/CSt
din….. și amendat in CA/CSt din ……………….
Comisia de concurs a constatat si stabilit următoarele:
A.Condiții de înscriere/ participare la concurs:
(urmează comentariu)
Rezoluția Comisiei: Candidatul … îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de participare la
concurs.
B. Evaluarea candidatului
In conformitate cu Regulamentul de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare
stiintifica din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor aprobat de
Consiliul de Administratie in data de…
(urmează comentariu; nota acordată, fisa de evaluare care se anexeaza, dacă există)
În concluzie, având în vedere cele de mai sus, Comisia de concurs a constatat că domnul
….îndeplineste toate cerințele necesare pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică.
Comisia de concurs
Presedinte: ……….
Membri: ……………..

