REGULAMENT
PENTRU ACORDAREA GRADELOR PROFESIONALE
IDT, IDT III, IDT II, IDT I
I.

PROBLEME GENERALE
-dezvoltare (CD) cuprind:

sociale;
Art. 2 Personalul de CD cuprinde:
(IDT I).
Prezentul
-dezvoltare se face
prin concurs,
Art. 5
institutului.
- la sediul IFIN-HH, prin
publicare întrI, în IFIN-HH, se
face conform cu prevederile “Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare
Art. 9 Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din

RS.

Art. 11 Se admite înscrierea la concursurile pentru gradele profesionale IDT III, IDT II, IDT I
a inginerilor (indiferent de facultate) care, în IFINArt. 12 Pentru înscrierea la concursurile pentru gradele profesionale IDT III, IDT II, IDT I,

– pentru IDT I, doctorand Art.13 Înscrierea la concurs se face prin depunerea dosarului de înscriere.
Art.14 Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu

b) cuprins (v. Anexa nr. 2);
1

c) cerere-tip de înscriere (v. Anexa nr. 3);
d)
sau copiee)

i, precum

f) curriculum vitae;
g)
i)
j)
medalii etc.;
-mail al IFIN-

3. CRITERIILE DE EVALUARE
Art.
- pentru IDT;
- pentru IDT III;
- examinarea dosarului de concurs - pentru IDT II, IDT I.

a) domeniul de specialitate al postului;
or.

exacte.
+0,4 x nota la interviu.
media la interv

or pentru gradele

A
2

carea

a)
b)

ele motive:...
-

- pentru IDT III,
14 -

- pentru IDT I.
puncte, în

concurs.

CONFIRMAREA DECIZIEI
Art 30
Art.
prevederilor art. 30.
elaborate de
Art. 33
cercetarenea sau drepturile personale.
Art. 34
dobândite, sunt recunos
respective, conform prevederilor art.18 (2) din Legea nr.319/2003.
Art. 35 În afara procesului propriude ocuparea sau nu a unui post în cercetare-dezvoltare de o anume categorie.

nt

23 iulie, 2007.
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Anexa nr.1

– DEZVOLTARE
“HORIA HULUBEI”

DOSAR
CONCURS PROMOVARE IDT xxx
(Se alege dintre: IDT, IDT III, IDT II, IDT I)

Domeniul:
(Se scrie unul dint

Sesiunea: (luna, anul)

Concurent:
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Anexa nr.2

CUPRINS
Nr. File
1. Foaie de capat
2. Cuprins
3. Cerere tip de inscriere
4. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta,
diploma de licenta ori echivalenta, insotita de foaia matricola, precum
si de pe cartea de munca sau copie – extras de pe Registrul general
de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea (cel putin 8 ani
in specialitatea postului) ...............................................................................................
5. Copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta
corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri
stiintifice ori academice ..................................................................................................
6. Curriculum vitae ..........................................................................................................
7.Lista lucrarilor publicate insotita de cate un exemplar din cel
putin 5 lucrari reprezentative .......................................................................................
8. Lista rezultatelor aplicative si valorificarea lor ...........................................................
9. Fisa de autoevaluare ..................................................................................................
10. Alte documente (in copie xerox) din care sa rezulte valorificarea
lucrarilor inscrise in fisa de autoevaluare, brevete de inventie, medalii, etc. ..................
11. CD care sa contina fisierele .doc ale documentelor de la punctele:6,7,8 si 9 ...........
12. Candidatii din afara (care nu au functia de baza in IFIN-HH) vor prezenta si
acceptul sefului de departament din IFIN-HH unde ar urma sa-si desfasoare activitatea
in cazul promovarii concursului, precum si dovada existentei fondurilor necesare
acoperirii salariului de baza (minimul din grila) pentru cel putin un an calendaristic de
la data depunerii dosarului.

Total file

Data
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Anexa nr. 3

DIRECTOR GENERAL

Domnule Director General,

Subsemnatul xxxx (gradul profesional actual, departamentul), cu vechimea in
domeniu de zzz ani,
pentru IDT xxx în domeniul (

Data

Domnului Director General al IFIN-HH
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Anexa nr. 4

-proiect-

Participant la concursul IDT xxx pentru domeniul yyy
Nr.
crt.
0
1
2
3
n
n+1

Denumirea indicatorului sau

1. Brevete
acordate
1.1 Titlul 1
1.2 Titlul 2

1
de

Nr. identif.
din lista de

Nr.
autori

2

3

inventator

Nr.
puncte
4
3

Nr.
puncte
5

3x10-4
tot.[RON]

6
[(4)+(5)]:(3)

3
3
3

n+2

2. Produse, tehnologii sau
metode omologate
2.1 Titlul 1

m

3 Produse unicat

2

m+1
p

3.1 Titlul 1
4. Asimilare de produse,
tehnologii, sau implementare
de servicii noi
4.1 Titlul 1

q
t

Bonus

10-4

[(4)+(5)]:(3)
tot.[RON]

1

Conform
2

6. Documente tehnice de
interes general (1)

u

10-4
tot.[RON]
10-4
tot.[RON]

[(4)+(5)]:(3)

10-4 x val. produ
tot.[RON]

[(4)+(5)]:(3)

Anexei nr. 5.
2 x 10-2 x nr. pagini

[(4)+(5)]:(3)

[(4)+(5)]:(3)

0,1

10-4
x
valoarea
contractului [RON]

[(4)+(5)]:(3)

1

10-4
x
valoarea
contractului [RON]

[(4)+(5)]:(3)

1 x nr. proiecte
0,3 x nr. proiecte

(4)+(5)
(4)+(5)
(4)

servicii de specialitate (2)
u+1
v

9. Confirmarea prestigiului
9.1 Titlul de doctor
9.2 Director de proiect

3
1
0,3
0,2

9.4 Evaluator de proiecte

0,3,...,2
1,…,3
z

9.6.1 Tilul 1
Total I
0,…,5
Total general

NOTE
1. Vezi Anexa nr. 6, pct. 4.
2 Vezi Anexa nr. 6, pct. 5.

Candidat,
Data:

Data:
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Anexa nr.5

(preluat din regulamentul pentru promovarea CS I)
Factorul individual cumulativ se defineste prin [4,5] :
I=

 qi 

i =1
i 
n

∑ a

, q i fiind factorul de impact al revistei,
conform datelor publicate pe site-ul IFIN-HH iar a i reprezinta numarul de autori.
Punctajul (factorul de impact) pentru articole stiintifice publicate si pentru activitati stiintifice si
didactice este urmatorul:
1. Articole publicate in reviste de specialitate, cotate de Institute for Scientific Information
………………………………………………………………………………………..punctajul ISI
2. Articole publicate in reviste de specialitate ale Academiei Romane….........0,20 puncte/articol.
3. Articole publicate in revistele universitatilor (se iau in considerare: Analele Universitatii din
Bucuresti, Analele Universitatii din Cluj, Analele Universitatii din Iasi, Analele Universitatii din
Craiova, Analele Universitatii din Timisoara si Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” din
Bucuresti)…………………………………………………. ……….................... 0,10 puncte/articol.
4.Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate din strainatate, care nu sunt cotate de ISI
(SUA) si unele reviste de specialitate din tara (se iau in considerare: Roumanian Journal of
Optoelectronics si Roumanian Journal of Meteorology)………………………….0,10 puncte/articol.
5. Pentru lucrari stiintifice publicate in oricare revista de specialitate, citate in reviste cotate in
sistemul ISI(USA) si in monografii publicate in strainatate, factorul de impact se poate calcula cu
relatia:
I = 0,30· Nc/a
unde Nc numarul de citari iar a numarul de autori .
6. Lucrari aparute in procceedings-uri ale unor conferinte stiintifice internationale (cu 3
pagini)……………………………………………………………………………................0,10
puncte/articol.
7. Lectii invitate la conferinte internationale……
………………………0,50 puncte/lectie.
8. Monografii de specialitate publicate in edituri consacrate (de prestigiu) din
strainatate…………………………..……………………..…............................3
puncte/pentru
fiecare 100 de pagini.
9. Carti de specialitate pentru invatamantul superior (cursuri, culegeri de probleme, indrumator
de laborator s.a) sau monografii publicate de edituri din tara si de litografii ale
universitatilor……………………………………………...................................0,20 puncte/pentru
fiecare 100 de pagini.
[4] I. I. Popescu, Romanian Reports in Physics, 46,899 (1994).
[5] Pentru lucrari experimentale factorul individual cumulativ I se majoreaza cu 10%.
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Anexa nr. 6

-hoc.

pentru IDT, IDT III, IDT II, IDT I.
1. Bonusul pentru multiplicarea produselor omologate
fectul economic direct al
produselor respective.
exteriorul institutului), calculul bonusului pentru multiplicarea unui produs omologat se face cu
bonus = 10-4

–

TVA –

(1)

valorificarea sjustificative.

-HH, de ex. surse radioactive, se impune reomologarea
nu i se

acest
.

cazuri, bonusul nu se cuvine
institutului.
2. Bonusul pentru asimilarea de produse, tehnologii sau implementarea de servicii de
specialitate

trebuie acordat

, doar la asi

3. Produse unicat. Este produs unicat acela care se face în 1, 2, maximum 3 exemplare.

probe certe privind veniturile realizate prin valorificarea lui.
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4. Documente tehnice de interes general.

procurarea unui mijloc fix de ti
diverse ale IFINredactare. Pentru orice revizie

de pagini, numai la prima r
Verificatorul este echivalat cu un autor.
5.

6. Marcheting.
contract între IFINbonus de 0,0001 x valoarea contractului.
7. Criterii ad hoc
t la celelalte criterii.
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