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            Anexa A  
 

METODOLOGIE DE CONCURS 
privind ocuparea posturilor de Cercetator stiintific gradul II (CSII) si 

Cercetator stiintific gradul I (CS I) la IMT Bucuresti 
 
ART. 1 
Ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul II (CS II) si cercetator stiintific gradul I (CS I) la IMT 
Bucuresti se face prin concurs, in conditiile legii si cu respectarea prezentei metodologii. 
 
ART. 2 
La concurs poate participa orice persoana fizica care corespunde conditiilor de participare prevazute in anexa 
nr. A.1. 
 
ART. 3 
Concursul se organizeaza de catre conducerea IMT Bucuresti, care stabileste perioada de desfasurare a 
concursului, componenta nominala a comisiilor de concurs si a comisiilor de contestatii, metodologia de 
concurs, conditiile de participare, regulamentul de desfasurare a concursului si criteriile de evaluare, care se 
aproba prin Decizie a directorului general, aprobata de Consiliul de Administratie. 
 
ART. 4 
4.1. Comisia de concurs este compusa din directorul stiintific al IMT Bucuresti si din 4 membri, cadre 
didactice universitare si cercetatori, dintre care cel puţin 2 din afară institutului. În comisiile pentru ocuparea 
posturilor de CS I se numesc profesori universitari şi CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc 
profesori universitari sau conferenţiari universitari şi CS I ori CS II. 
4.2. Componenta Comisiilor de concurs si a Comisiilor de contestatii este prevazuta in Anexa C.  
4.3. Componenta nominala a comisiilor poate fi modificata, in mod justificat, prin decizie a Directorului 
general al IMT Bucuresti. 
 
ART. 5 
Comisia de concurs isi desfasoara activitatea cu respectarea Regulamentului de desfasurare a concursului 
pentru ocuparea posturilor de CS II si CS I la IMT Bucuresti, prevazut in anexa nr. A.1. 
 
ART. 6 
Evaluarea performantelor profesionale ale candidaţilor, precum şi încadrarea pe funcţii se realizează ţinând 
seama de studii, de competenta şi de rezultatele profesionale obţinute, de titlurile ştiinţifice şi de gradele 
profesionale obţinute, de experienta în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii 
funcţiei, cu respectarea prevederilor din prezenta metodologie. 
Evaluarea candidatilor se efectueaza de comisia de concurs, pe baza criteriile de evaluare prevazute in anexa 
nr. A.2.  
 
ART. 7 
IMT Bucuresti are obligatia de a asigura publicarea si afisarea anuntului privind concursul si de a oferi spre 
consultare candidatilor, la cerere, urmatoarele documente: 
 a) Regulamentul de organizare si functionare al IMT Bucuresti, inclusiv organigrama  
 institutului; 
 b) Contractul colectiv de munca in vigoare; 
 c) Strategia de dezvoltare institutionala a Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru 

Microtehnologie -  IMT Bucuresti, pentru perioada 2016-2020. 
 
 

 
 


