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METODOLOGIA 

PRIVIND STABILIREA CONDIŢIILOR DE ORGANIZARE ŞI A MODULUI DE 

DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR 

ECONOMIC ÎN CADRUL IMT BUCURESTI 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1) Ocuparea postului de Director Economic în cadrul IMT Bucuresti, se va face prin concurs, în 

condițiile stabilite de prevederile legale și cu respectarea prezentei metodologii. 

 

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de Director Economic al IMT București poate participa 

orice persoană care îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii de participare:  

a) este absolventă de învățământ universitar de specialitate de lungă durată; 

b) are vechime de minimum 5 ani în funcția de Director Economic la o unitate cu profil de 

cercetare-dezvoltare de dimensiuni similare (personal, venit anual, etc) cu IMT 

București;  

c) are cunoştinţe de limba româna (scris, vorbit);  

d) are cunoştinţe de limba engleză nivel mediu; 

e) are cunoştinţe de operare calculator (Excel, programe cu specific contabilitate și 

gestiune economică); 

f) nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;  

g) are disponibilitate să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu normă întreagă de 

bază la INCD pentru Microtehnologie - IMT București, dovada făcându-se prin 

declaraţie pe propria răspundere;  

h) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază 

de examen medical de specialitate;  

i) nu a fost revocată anterior din funcţia de conducere ocupată ca urmare a nerealizării 

obiectivelor şi criteriilor de performanţă ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi 

revin conform legislaţiei în vigoare;  

j) nu a fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală și nu a adus 

vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi/societăți/instituții etc, conform legii, dovada 

făcându-se prin declaraţie pe propria răspundere;  

k) nu este patron sau asociat nici aceasta, nici soţul/soţia ori rudele sale până la gradul al 

doilea inclusiv la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INCD pentru Microtehnologie 

- IMT București se află în relaţii comerciale directe, dovada făcându-se prin declaraţie 

pe propria răspundere;  

l) are cetăţenia română sau a altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în 

România;  

m) nu îndeplinește vârsta de pensionare  in următorii 4 ani.  

 

III. DOSARUL DE CONCURS 

1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

a) Cererea de înscriere şi opisul dosarului (conform model);  

b) Copii de pe diploma de licenţă sau echivalentă, precum şi de pe diploma de master sau 

atestatul de recunoaştere, dacă este cazul. Pot fi incluse şi copii simple de pe alte 

diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, din ţară sau din străinătate; 
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c) Copie dupa cartea de muncă, dacă este cazul; 

d) Adeverinţe, în original, eliberate de organizațiile unde candidatul si-a desfășurat 

activitatea, care să ateste vechimea în muncă și în care se evidenţiază perioadele şi 

funcţiile profesionale ale candidatului;  

e) Copia actului de identitate care atestă identitatea şi indică data naşterii si domiciliul 

actual, potrivit legii; 

f) Copie certificat de nastere, dacă este cazul; 

g) Curriculum vitae, semnat de către candidat; 

h) Copii certificate cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de 

concurs, de pe documentele care fac dovada că are vechime de minimum 5 ani pe postul 

de Director Economic la o unitate cu profil de cercetare-dezvoltare de dimensiuni 

similare (personal, venit anual, etc) cu IMT București;  

i) Declaraţie pe propria răspundere care să ateste faptul că:  

 nu a fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală și nu 

a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi/societăți/instituții etc, conform 

legii;  

  nu a fost revocată anterior din funcţia de director economic ca urmare a 

nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite ori ca urmare a 

neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare;  

 nu este patron sau asociat nici aceasta, nici soţul/soţia ori rudele sale până la 

gradul al doilea inclusiv la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care IMT 

Bucuresti se află în relaţii comerciale directe;  

 are disponibilitate să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu normă 

întreagă de bază la IMT București; 

j) Adeverinţă medicală, în original, care să conţină, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi 

care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate;  

k) Certificat de cazier judiciar, în original. 

 

 

IV. DOCUMENTE SPRE CONSULTARE 

IMT Bucuresti are obligația de a oferi spre consultare, la cererea candidaților, următoarele 

documente: 

a) regulamentul de organizare și funcțtionare a IMT București, inclusiv organigrama 

institutului; 

b) regulamentul de ordine interioara al IMT București; 

c) contractul colectiv de muncă în vigoare; 

d) ultimele două rapoarte anuale ale INCD pentru Microtehnologie - IMT București; 

e) lista cu principalele acte normative aplicabile INCD pentru Microtehnologie - IMT 

București. 

 

V. COMISIA DE CONCURS ŞI COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

1) Comisia de concurs şi preşedintele acesteia sunt numiţi prin decizie a Directorului 

General al INCD pentru Microtehnologie - IMT București, dupa ce componenta acesteia 

este aprobată în consiliul de administrație al IMT București.  

 

2) Comisia de concurs este alcătuită din 5 membri, dupa cum urmează: 
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 directorul general al IMT București - președinte; 

 directorul știintific al IMT București – membru; 

 directorul economic al IMT București – membru; 

 directorul tehnic al IMT București – membru; 

 un specialist pe profil economic cu experiență dintr-un institut de cercetare altul 

decât IMT București – membru. 

3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie a directorului general al 

IMT București, cu aprobarea consiliului de administrație. Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor este alcătuită din 3 membri reprezentanţi ai IMT București, dintre care unul 

are pregătire juridică. 

 

VI. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CONCURS ŞI ALE COMISIEI DE SOLUŢIONARE A 

CONTESTAŢIILOR 

1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 

a) Evaluează dosarele de concurs ale candidaţilor; 

b) evaluează candidatii in cadrul interviului;  

c) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate 

candidaţilor. 

2)  Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor 

şi cu privire la evaluarea care a avut loc in cadrul interviului; 

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi 

comunicate candidaţilor. 

3) Secretarul comisiei de concurs / secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are 

următoarele atribuţii principale: 

a) primeste dosarele de concurs ale candidaţilor; 

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor; 

c)  întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, 

respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind 

activitatea specifică a acesteia; 

d) asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor 

contestaţiilor candidaţilor; 

e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a 

concursului. 

 

VII. ORGANIZAREA CONCURSULU1 

1) Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru concurs IMT Bucuresti va  asigura 

publicarea anunțului privind concursul pentru ocuparea funcției de Director Economic într-un 

cotidian de mare tiraj, va afișa anunțul la sediul IMT București și pe pagina web a institutului. 

2) Anunţul va conţine obligatoriu postul scos la concurs, data și locul de desfășurare a concursului,  

data limită de depunere a dosarului, domeniul de activitate și sediul IMT Bucuresti, numărul de 

telefon și adresa e-mail de la care se pot obține informații suplimentare. 

 

VIII. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

1) Concursul pentru ocuparea postului de Director economic în cadrul IMT Bucuresti, constă în 

două etape succesive:  

a) Selecţia dosarelor de înscriere; 

b) Interviul. 
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2) Bibliografia pentru interviu va fi afișată pe site-ul www.imt.ro și la sediul IMT București. 

3) Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecție a dosarelor.  

4) În vederea participării la concurs, în termen de 30 de zile de la data publicării 

anunțului,candidaţii depun dosarul de concurs. 

5) În termen de maximum 5 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, 

secretariatul comisiei de concurs, impreună cu presedintele comisiei de consurs și un reprezentant 

al compartimentului juridic are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii 

condiţiilor de participare la concurs. 

6) Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, 

cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul institutului. 

7) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor 

selecţiei dosarelor;  

8) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul 

instituţiei organizatoare a concursului în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere;  

9) Proba interviului va fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor. 

10) Interviul se realizează pe baza bibliografiei și a criteriilor de evaluare. 

11) Criteriile de evaluare pentru interviu sunt: 

a) Competenţe în management economic în domeniul cercetare-dezvoltare; 

b) Competenţe în gestionarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, finanțate din 

fonduri naționale și internaţionale; 

c) Competenţe în elaborarea politicilor și strategiilor financiare; 

d) Competenţe în gestionarea resurselor financiare necesare realizării 

obiectivelor unității; 

e) Cunoștințe legislative solide în domeniul economic, fiscal și cercetare-

dezvoltare; 

f) Capacitate managerială și de exercitare a controlului decizional; 

g) Capacitatea de analiză şi sinteză; 

h) Abilităţi decizionale, de comunicare şi reprezentare;  

i) Capacitatea de a lucra în echipă;  

j) Comportamentul în situaţiile de criză. 

12) Criteriile de evaluare vor însuma un total de 10 puncte. 

13) Postul aferent functiei de Director Economic va putea fi ocupat doar de un candidat care va 

obtine in urma interviului un punctaj minim de 7 puncte.  

14) Afișarea rezultatelor finale se va realiza in maxim 1 zi lucrătoare dupa finalizarea interviului.  

15) Contestaţiile cu privire la interviu se depun la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor în maximum 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor interviului;  

16) Contestaţiile cu privire la interviu se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei 

organizatoare a concursului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere.  

 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

 

1) Numirea Directorului economic se face prin Decizie a Directorului general al IMT București, cu 

avizul Consiliului de Administrație, la propunerea comisiei de concurs, în functie de rezultatele 

concursului. 

2) În cazul în care nu au existat candidaţi pentru concurs, nici un candidat nu a obţinut punctajul 

minim necesar în urma concursului şi nu a fost desemnat un câştigător, IMT București este 
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obligată să efectueze toate demersurile necesare pentru emiterea deciziei de organizare a unui nou 

concurs în termen de 6 luni de la finalizarea concursului. 

3) Candidatul căruia i s-a aprobat angajarea este obligat să se prezinte la post în termen de 

maximum 45 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă. 

4) În cazul în care candidatul desemnat câştigător nu poate respecta termenul menţionat, acesta se 

va adresa în scris instituţiei prezentând motivele întârzierii şi termenul la care se poate prezenta la 

post. 

5) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se 

organizeze un nou concurs. 

 


