
 
 

 

         APROBAT    

        Consiliu de Administrație  

        în ședinta din 17.05.2021 

        Președinte Director General, 

        Dr. ing. Valentin SILIVESTRU 

 

 

 

 

METODOLOGIA de CONCURS/EXAMEN, 
pentru angajarea în funcția de Asistent de Cercetare Științifică sau trecerea pe functia de 

Asistent de CercetareȘtiințifica (ACS), 

în INCD Turbomotoare COMOTI 

 

Art. 1 Acordarea gradului profesional de ACSîn INCD Turbomotoare COMOTI, se organizeazaîn 

conformitate cu: 

- Codul Muncii; 

- Contractul Colectiv de Munca (CCM) aplicabil; 

- Legeanr. 319din 8 iulie2003 privind Statutulpersonalului de cercetare-dezvoltare, actualizată prin 

Legea nr. 69 din 19 martie 2018 și publicatăîn Monitorul Oficial nr. 245 din 20 martie 2018; 

- Strategia Instituțională pentru Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI.  

Art. 2 Numărul de posturi scoase la concurs se propune de Consiliul Științificși se aprobă de Consiliul 

de Administrație al INCD Turbomotoare COMOTI, în concordanță cu necesitățile și resursele 

financiare. Se vor lua în considerare cerințele de dezvoltare stabilite prin strategia de dezvoltare 

instituționalăa INCD Turbomotoare COMOTI. 

Art. 3 Propunerea Consiliului Științific se analizează in Consiliul de Administrație al INCD 

Turbomotoare COMOTI, care stabilește și aprobă: 

- organizareaconcursului; 

- numărul posturilorscoase laconcurs, cu specificarea domeniilor și specialităților; 

- perioadadedesfășurareaconcursului. 

Art.4 (1) ÎnurmaaprobăriiConsiliuluideAdministrațieconcursul seanunțăpublic, prin grija Serviciului 

Resurse Umane, astfel: 

- afișare la sediul INCD Turbomotoare COMOTI;  

- prin publicare într-un ziar de circulație națională;  

- pe site-ul INCD Turbomotoare COMOTI (www.comoti.ro). 

(2) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. 

(3) Anuntul va cuprinde minim urmatoarele informatii: 

- numarul posturilor scoase la concurs, pe domenii specialitățisi funcții; 

- termenul și locul de depunere / înregistrare ale cererilor de înscriere; 

- numărul de telefon și adresa la care se furnizează informații privind concursul; 

- prezenta metodologie de concurs; 

-    condițiile minime de studii 



 
 

 

4) Candidaților li se va pune la dispoziție bibliografia specifică postului scos la concurs în baza careia 

se va face verificarea cunoștințelor. 

Art. 5 Dosarul de înscriere la concurs se depune la ServiciulResurseUmane și va cuprinde obligatoriu 

minim documentele din Anexa 1 - Lista documentelor din dosarul de personal pentru funcția de ACS. 

Art. 6 (1) Consiliul Știintific al INCD Turbomotoare COMOTI, în funcție de domeniile și specialitățile 

posturilor scoase la concurs, propune componența nominală a comisiei de concurs, astfel încât ”Sa nu 

creeze conflict de interese sau concurență neloialăîn cazul cumulului de activități, efectuat in 

conditiile legii” (Art. 24, litera c. din Legea nr.319/2003); 

(2)Se consideră a fi implicate în procedura de examen persoanele care: 

- participăîn procesul de decizie referitor la numirea comisiei de examen; 

- sunt membri sau membri supleanți ai comisiei de examen; 

- sunt implicate în decizii de evaluare profesională sau administrativăîn cadrul examenului;  

- sunt implicate în soluționarea contestațiilor. 

(3) Nu pot fi implicate în procedura de examen persoane careau soțul sau soția, rude ori afini pana la 

gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților; 

(4) Comisia de concurs este formată din personal de cercetare-dezvoltare sau din învățământul 

superior, din INCD Turbomotoare COMOTI sau din afara acestuia, care are un grad profesional mai 

mare sau cel putin egal cu cel al postului scos la concurs; 

(5) Comisia de concurs poate include membri supleanți. În cazul indisponibilității participării unui 

membru la lucrările comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant numit dupa aceeași 

procedură ca și membrii comisiei; 

(6) Pentru promovarile de ACS comisia este formata din președinte și 2 membri, fiind propusă de 

Consiliul Științific și aprobată de Consiliul de Administrație; 

(7) Comisia de rezolvare a contestațiilor va fi propusă de Consiliul Științific, la aceeasi data cu 

propunerea comisiei de concurs, și aprobată de Consiliul de Administrație. Componenta comisiei de 

rezolvare a contestațiilor va fi formată din președinte și 3 membri.Obligatoriu,președintele și 2 dintre 

membri trebuie să activezeîn unități de cercetare – dezvoltare sauînvățământ superior, având funcția 

cel puțin egală cu ceascoasă la concurs.Al treilea membru este reprezentantul ServiciuluiJuridic din 

INCD Turbomotoare COMOTI. Din comisie nu pot face parte membrii comisiei de concurs. 

Art. 7 În baza propunerilor Consiliului Științific, de la Art. 6și aprobării Consiliului de Administrație, 

Presedintele Director General al INCD Turbomotoare COMOTI numește prin decizie comisiade 

concurs și pe presedintele acesteia. 

Art. 8 Finalizarea concursului va avea loc în termen de 30 de zile de la data încheierii inscrierii, la 

nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs, la nivelul 

INCD Turbomotoare COMOTI.Președintele comisiei de concurs prezintă Consiliului Științific un 

Raport de sinteză privind concursul, pentru posturile de ACS,având în anexă fișele de evaluare 

întocmite de fiecare membru al comisiei de concurs. 

Art. 9 ConsiliulȘtiințific analizeazăRaportul de sinteză privind concursul,întocmit de președintele 

comisiei de concurs (după rezolvarea eventualelor contestații), avizează rezultatele concursului prin 

vot nominal deschis și propune Consiliului de Administrație aprobarea acestuia. 

Art. 10 În urma aprobării rezultatelor concursului de către Consiliul de Administrație, candidații 

declarați admiși pe posturile de ACS pot fi numiți pe aceste posturi prin decizia Președintelui Director 

General al INCD Turbomotoare COMOTI.  



 
 

 

Art. 11 (1) Verificarea îndeplinirii de către un candidat a condițiilor legale de prezentare la 

concurs/examen se face de către Serviciul Resurse Umane; 

(2) Comisia de concurs verifica competenta si performantele profesionale ale candidatului in 

domeniul postului scos la concurs pe baza prezentei Metodologii 

Art. 12 Condițiile minime de experiență profesionala pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 

supuse evaluării pentru acordarea gradului profesional de ACS sunt sa fie absolvente de studii 

superioare cu examen de licență sau diploma. 

Art. 13 Modul de lucru al comisiei: 

- Președintele și fiecare membru al Comisiei de concurs va acorda o notă (de la 10 la 1); 

- Dacă între notele acordate diferențele nu sunt mai mari de 2 puncte, nota finală va fi media 

aritmetică a notelor acordate; 

- Daca intre notele acordate apar diferente de notare mai mari de 2 puncte va avea loc o mediere în 

plenul comisiei, care stabilește nota finală care poate diferi de media aritmetică a notelor acordate 

inițial; 

- Nota minima finală de promovare este 8, fara nici o notă sub 7; 

- Promovarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notelor finale acordate; 

- Comisia întocmește,în termen de 5 zile de la ultima probăRaportul de sinteza privind concursul 

având în anexă fișele de evaluare. 

Art. 14(1) Candidații vor fi anunțați de către Serviciul Resurse Umane al INCD Turbomotoare 

COMOTI privind data limită aanunțării rezultatelor concursului; 

(2) Candidații care consideră necesară depunerea unor contestații privind rezultatele concursului / 

examenului de ACSvor mentiona viciile de proceduraprivind aplicarea metodologiei; 

(3) Contestațiile vor fi depuse în interval de maxim 2 zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor,iar 

soluționarea acestora va fi făcutăîn intervalul a 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestațiilor; 

(4) Hotarârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. 

Art. 15. Anexele 1-4sunt parte integrantă a prezentei metodologii. 

Art. 16 Prezenta metodologie se va completa/reactualiza în funcție de legislația sau reglementarile în 

vigoare. 

Președinte Consiliu Științific,     Serviciu juridic, 

Dr. ing. Ionuț PORUMBEL     Consilier juridic Marian Tedi POPESCU 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Lista documentelor din dosarul de inscriere la concurs pentru  

Asistent de Cercetare Stiintifica(ACS) 

 

 

 

 

1. Opis. 

2. Cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat și înregistrată la INCD Turbomotoare 

COMOTI în termenul stabilit prin anunț(conform model Anexa 2). 

3. Declarație de asumare a răspunderii(conform model Anexa 3). 

4. Curriculum vitae, dupa modelul Europass, semnat de candidat. 

5. Actele de studii(copii simple): diploma(e) de studii universitare (inclusiv doctoratul), atestatul 

(atestatele) echivalent (echivalente) / de recunoaștere (daca este cazul); diploma de bacalaureat sau 

echivalent.Atenție: actele emise în strainatate se prezintă numai traduse, legalizateși apostilate; 

6. Actele de identitate:  

- Certificat de naștere, Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copii simple); 

- Cartea de identitate (copie simplă); 

7. Alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare; 

8.  

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexa 2 

 

 

Nr. (de înregistrare) ……. /data……. 

 

 

Aprobat INCD Turbomotoare COMOTI 

          

         Președinte Director General, 

         Dr. ing. Valentin SILIVESTRU 
 

 

 

 

 

Domnule Președinte Director General, 

 

 

 

Subsemnatul(a) ………………………………………….. nascut(ă) la data de ………………, 

absolvent(ă) al(a) ………………………………………. având funcția actuală ………………….. la 

……………………………………….. cu o vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare/ 

învățământ superior de …….. ani, vă rog să aprobați înscrierea mea la concursul pentru ocuparea 

postului de ............................................................................................................…..în 

domeniul……………………..............................................................................................................,  

specializarea……………………................................anunțat în ziarul ………………………………. 

din data de............................ 

 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele necesare înscrierii la concurs. 

 

Menționez că am luat act de prevederile din "Metodologia de concurs / examen, pentru funcția de 

Asistent de Cercetare Științifica (ACS),în INCD Turbomotoare COMOTI". 

 

 

 

 

Data            Semnatura 

......................         ................................... 

 

 

 

 
  



 
 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII 

 

- se scrie integral de mână - 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………................. nascut/nascuta la data de 

………………………..……. in ………………………………………….…….. cu domiciliul in 

…………………………………………………………………………...................................................

CNP …………………………, declar pe propria raspundere ca datele din dosarul depus pentru 

ocuparea postului de ...….,.... domeniul ………………………............................................................. 

specializarea ........................................................................ de la INCD Turbomotoare COMOTI, 

anuntat in ziarul ………………………….. din data de ………………....... si la sediul unitatii, prezinta 

propriile mele realizari si activitati si iau la cunostinta de faptul ca, in caz contrar, voi suporta 

consecintele declaratiei in fals, in conformitate cu legislatia in vigoare.  

 

 

Data            Semnatura 

.............................        ........................................... 

  



 
 

 

Anexa 4 
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