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Anexa A.1.  
 

REGULAMENT 
de desfasurare a concursului pentru ocuparea 

posturilor de cercetator stiintific (CS) si cercetator stiintific gradul III (CS III)  
la IMT Bucuresti 

 
Art. 1 Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de CS si CS III isi desfasoara activitatea in conformitate 
cu prevederile prezentului regulament. 
Art. 2 Organizarea si desfasurarea concursului se fac pe baza urmatoarelor principii: 
 a) competitie deschisa, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricarei  persoane 
care indeplineste conditiile cerute de lege; 
 b) impartialitate, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie; 
 c) confidentialitatea lucrarilor si documentelor, precum si garantarea protejarii datelor si  actelor cu 
caracter personal ale candidatilor, in conditiile prevazute de lege.  
Art. 3 Lucrarile comisiilor de concurs sunt conduse de presedintele desemnat si se desfasoara obligatoriu in 
prezenta tuturor membrilor. 
Art. 4 Comisia de concurs are in principal urmatoarele atributii: 

a) verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati; 
b) stabileste lista candidatilor admisi pentru evaluare; 
c) evalueaza dosarele candidatilor si competenta profesionala a acestora; 
d) organizeaza si desfasoara proba orala; 
e) elaboreaza documentele finale referitoare la rezultatele concursului; 

Art. 5 Secretariatul comisiei de concurs are, in principal, urmatoarele atributii: 
 a) redacteaza si, dupa caz, intocmeste documentatia privind activitatea comisiei de concurs; 

b) asigura gestionarea documentelor in timpul concursului; 
c) asigura comunicarea rezultatelor. 

Art. 6 
6.1. Concursul pentru ocuparea posturilor de CS si CS III, se anunta public, prin afisare la sediul IMT 
Bucuresti si pe pagina web a institutului si prin publicare intr-un ziar de circulatie nationala, cu cel putin 30 
de zile calendaristice inainte de data limita pentru inscrierea la concurs (depunerea dosarului de concurs). 
6.2. Anuntul trebuie sa contina in mod obligatoriu: 
 a) posturile scoase la concurs; 
 b) denumirea, domeniul de activitate si sediul IMT Bucuresti; 
 c) data limita de depunere a dosarului; 
 d) perioada de organizare a concursului; 
 d) numarul de telefon / adresa e-mail de la care se pot obtine informatii suplimentare. 
Art. 7 
 
7.1. 7.1. Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific (CS), care se depune la 
secretariatul comisiei de concurs, trebuie sa contina: 

a) Cererea tip de inscriere la concurs, din partea candidatului, adresata conducerii institutiei; 
b) Copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de 

foaia matricola; precum si copii de pe alte diplome sau titluri stiintifice ori academice. 
c) Copie de pe diploma de doctor sau in cazul candidatilor care nu au diploma de doctor, este necesara 

adeverinta de inscriere la doctorat din partea conducatorului de doctorat. Adeverinta trebuie sa 
specifice numele universitatii, numele conducatorului de doctorat si titlul temei de doctorat.  

d) Copie de pe cartea de munca si/sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor 
(REVISAL), in care se evidentiaza perioadele si functiile profesionale ale candidatului, pentru a dovedi 
vechimea in munca; Candidatii care au lucrat in strainatate vor aduce adeverinte pentru perioada in 
care au lucrat si functia indeplinita. 

e) Copie de pe certificatul de nastere si certificatul de casatorie, in cazul schimbarii numelui; 
f) Curriculum vitae; 
g) Memoriu de activitate; 



 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE  
PENTRU  MICROTEHNOLOGIE - IMT Bucureşti 

 

 

2 
 
 

h) O lucrare stiintifica semnificativa (in extenso) elaborata in domeniile asociate posturilor scoase la 
concurs, scrisa de candidat. Lucrarea va avea maxim 5 pagini si va trebui sa reflecte contributia proprie 
a candidatului. Candidatul poate prezenta, in locul lucrarii, un articol stiintific propriu, publicat intr-o 
revista de prestigiu, la care candidatul trebuie sa fie primul autor.  

i) Lista lucrarilor stiintifice publicate, insotita de anexa cu copii dupa lucrari stiintifice.  
 
7.2. Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul III (CS III), care se 
depune la secretariatul comisiei de concurs, trebuie sa contina: 

a) Cererea tip de inscriere la concurs, din partea candidatului, adresata conducerii institutiei; 
b) Copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de 

foaia matricola; precum si copii de pe alte diplome sau titluri stiintifice ori academice;  
c) Copie de pe diploma de doctor;  
d) Copie de pe cartea de munca si/sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, 

pentru a dovedi vechimea; Candidatii care au lucrat in strainatate vor aduce adeverinte pentru perioada 
in care au lucrat si functia indeplinita.  

e) Copie de pe certificatul de nastere si certificatul de casatorie, in cazul schimbarii numelui; 
f) Curriculum vitae; 
g) Memoriu de activitate; 
h) Lista lucrarilor stiintifice publicate, insotita de anexa cu copii dupa lucrari stiintifice; 
i) Lista brevete inventii, insotita de cate un exemplar (unde este cazul). 

7.3. Adeverintele de vechime in munca, diplomele, atestatele si alte documente obtinute in strainatate vor fi 
traduse in limba romana de catre un traducator autorizat.  
7.4. Modelele-tip de cereri pot fi gasite pe site-ul IMT Bucuresti: http://www.imt.ro/jobs.htm; 
 
Art. 8  
8.1. Concursul pentru ocuparea posturilor de CS si CS III se va desfasura dupa cum urmeaza: 
 
Etapa I: - Verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs (Anexa A.2.):  

a) Presedintele Comisiei de concurs, impreuna cu secretarul comisiei de concurs verifica indeplinirea 
conditiilor de participare la concurs (conform conditiilor de participare prevazute la Anexa A.2.); 

b) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare, se va stabili si se va afisa la sediul si pe pagina 
web ale IMT Bucuresti, lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs si sunt 
admisi pentru evaluarea dosarelor candidatilor;  

c) Contestatiile privind indeplinirea conditiilor de participare la concurs se depun la secretariatul comisiei 
de concurs in termen de 1 zi de la data afisarii listei candidatilor care indeplinesc conditiile de 
participare la concurs; 

d) Contestatiile se analizeaza si se solutioneaza de o comisie infiintata in acest scop prin Decizie a 
Directorului general, avizata de Consiliul de Administratie al IMT Bucuresti, in termen de 1 zi de la 
expirarea termenului de depunere a acestora; 

 
Etapa II: - Evaluarea dosarelor candidatilor si proba orala (Anexa A.3.) 

a) Comisia de concurs evalueaza dosarele candidatilor si competenta profesionala a acestora si acorda 
calificativele conform criteriilor de evaluare din anexa nr. A.3.  

b) Comisia de concurs organizeaza si desfasoara proba orala dupa cum urmeaza: 

 Pentru concursul de Cercetator Stiintific (CS): Candidatul va prezenta o tematica de cercetare 
la care a contribuit, specificand contributiile personale. 

 Pentru concursul de Cercetator Stiintific III (CSIII): Candidatul va realiza o prezentare a 
propriei activitati de cercetare, in format electronic, utilizand slide-uri, specificand contributiile 
personale si impactul international al acesteia (articole ISI, citari). 

 
8.2. Comisia de concurs intocmeste intocmeste un raport cu rezultatele concursului, pe care il trimite spre 
aprobare Consiliului Stiintific. Consiliul Stiintific aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.  
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8.3. In termen de cel mult 3 zile de la aprobarea raportului, rezultatele concursului vor fi afisate la sediul si pe 
pagina web ale IMT Bucuresti. 
8.4. Contestatiile privind rezultatele finale ale concursurilor se depun la secretariatul comisiei de concurs in 
termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data afisarii listei candidatilor. 
8.5. In termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, comisia de solutionare a 
contestatiilor va prezenta spre aprobare Consiliului de Administratie modul de solutionare al acestora, va 
propune, dupa caz, reluarea de catre comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestatiile admise si 
va raspunde in scris contestatarilor. 
8.6. Gradele profesionale CS, CS III se acorda prin decizie a Directorului General al IMT Bucuresti, pe baza 
rezultatelor obtinute la concurs, conform prevederilor art. 16., art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare.  
8.7. Rezultatele finale ale concursurilor vor fi afisate la avizier si pe site-ul web al IMT Bucuresti: www.imt.ro.  
 

  
 


