GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
D IR ECŢ IA D E TRAN SFER TEHNOLOGIC ŞI INFRA STRUC TUR I

______________________________________________________________
Bucureşti 1, Strada Mendeleev nr. 21-25, 70168, Tel.: 316.29.77; Fax.: 318.30.71.

PRECIZĂRI
referitoare la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea
postului/acordarea titlului de cercetător ştiinţific gradul I, respectiv de cercetător ştiinţific gradul II
Actele normative care reglementează organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru
ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional) de cercetător ştiinţific gradul I, respectiv de
cercetător ştiinţific gradul II, sunt următoarele:
1. – Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003,
2. – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3904/2006 de aprobare a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 24.05.2006,
3. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5100/2005 pentru aprobarea Sistemului de
evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 941 din 21.10.2005,
4. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5101/2005 pentru aprobarea Sistemului de
evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 941 din 21.10.2005.
5. Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3548/2006 de completare a Ordinelor nr. 5098,
5099, 5100 ;i 5101 din 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 10.04.2006.
Dosarele de concurs şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative, depuse şi înregistrate la
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică pentru analiză şi confirmare/infirmare a rezultatului
concursului, care nu îndeplinesc toate condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, menţionate
mai sus, vor fi returnate instituţiei sau unităţii de cercetare-dezvoltare care a organizat concursul.
Pentru ca dosarul de concurs, ce se depune la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, să
conţină toate documentele prevăzute în reglementările legale de mai sus a fost întocmită o Listă completă
cu aceste documente, prezentată alăturat.
Recomandăm ca documentele din dosarul de concurs să fie prezentate în ordinea menţionată în
listă.
De asemenea, prezentăm alăturat şi modelul pentru Fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi
realizărilor profesional-ştiinţifice.
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LISTA
cu documentele din dosarul de concurs pentru
ocuparea postului/acordarea gradului profesional de CS I şi de CS II
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Opis;
Adresa de înaintare, din partea conducerii instituţiei, către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; (în
original)
Referat de prezentare, din partea conducerii instituţiei, prin care se propune conferirea titlului de cercetător ştiinţific
gradul II, respectiv conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I şi acordarea calităţii de conducător doctorat, având
în vedere aprobarea concursului de către consiliului ştiinţific al unităţii de cercetare-dezvoltare pe baza raportului
prezentat de comisia de concurs, respectiv aprobarea concursului de către Consiliul facultăţii şi validarea în Senatul
universitar, după caz; (în original)
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
concursul în cauză pe baza raportului comisiei de concurs (în original) 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,
b) Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii/Departamentului, care include membrii
prezenţi ai Consiliului, şedinţă în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauză pe baza raportului Comisiei
de concurs.
Raportul Comisiei de concurs privind concursul, care se elaborează în raport cu cerinţele Legii nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale sistemelor de evaluare în vigoare; (în original)
Decizia de numire a Comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei, întocmită conform dispoziţiilor Legii nr.
319/2003, 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)
Fişă de evaluare, din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, privind calitatea activităţilor de
management al cercetării în raport cu cerinţele criteriului 1 de evaluare; ( în original)
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 şi obţinerea
calităţii de conducător de doctorat, după caz, avizată juridic şi aprobată de către conducerea instituţiei; ( în original)
Fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizărilor profesional-ştiinţifice, organizată pe baza criteriilor de evaluare
descrise la secţiunea B;
Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă:
1)
aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare,
2)
autoevaluarea contribuţiilor incluse în mapa cu lucrări,
3)
asumarea răspunderii, scrisă de mână, 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;
Lista de lucrări a candidatului, 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;
Curriculum vitae, din partea candidatului; ( în original)
Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază
perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică, precum şi
documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior în calitate
de cadru didactic asociat; ( în original)
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 sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului, respectiv anunţul de la sediul instituţiei şi din ziarul de circulaţie
naţional.

Instituţia sau unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului ………………………..,
Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I/cercetător ştiinţific gradul II,
Domeniul asociat postului……………………………………………………………………………,
Post publicat în ziarul . ……………………………………. din data de ………………….………...,
Domeniul în care se solicită conducere de doctorat (unde este cazul) ……………………………….

FIŞĂ DE PREZENTARE
(MODEL)
Candidat: ………………………………………………….. /Data naşterii: ……………….
Studiile universitare
Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ
superior

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Domeniul

Perioada

Titlul ştiinţific acordat

Perioada

Gradul/postul
profesional sau
titlul/postul didactic

Studiile de doctorat
Nr.
crt.

Instituţia organizatoare de
doctorat

Gradele/poziţiile profesionale ştiinţifice/didactice
Nr.
crt.

.
Instituţia

Domeniul

Realizările profesional-ştiinţifice
1. – Managementul proiectului/activităţii de cercetare

v. FIŞĂ DE EVALUARE

(Calitatea activităţilor de management al cercetării ştiinţifice)
2. – Activitatea de cercetare
(Contribuţii la dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltareinovare)

v.
AUTOEVALUARE,

3. – Contribuţia ştiinţifică

LISTA DE LUCRĂRI şi

(Contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu)

MAPA CU CONTRIBUŢII
ŞTIINŢIFICE
SEMNIFICATIVE

4. – Prestigiul profesional
(Contribuţii ştiinţifice semnificative;
Recunoaşterea realizărilor profesional-ştiinţifice)

Preşedinte al Consiliului ştiinţific sau
Secretar ştiinţific al Senatului
universitar, (după caz)

Candidat,

…………………………………………………………

…………………………………………………………

