APROBAT
Consiliu de Administratie
in sedinta din............................
Presedinte Director General,
Dr. ing. Valentin SILIVESTRU

METODOLOGIA de CONCURS,
pentru obtinerea gradelor profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrare
pe functia de Cercetator Stiintific - CS I si CS II,
in INCD Turbomotoare COMOTI
Art. 1 Concursurile pentru promovarea in grad de Cercetator Stiintific (CS I si CS II), in INCD
Turbomotoare COMOTI, se organizeaza in conformitate cu:
1. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, actualizata prin
Legea nr. 69 din 19 martie 2018 si publicata in Monitorul Oficial nr. 245 din 20 martie 2018.
2. Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind Aprobarea standardelor minimale necesare si
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare.
3. Ordin nr. 4399 din 28 iunie 2005 pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare - dezvoltare
dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare stabilite prin
Legea nr. 319/2003
4. Ordin nr. 4106 din 29 mai 2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si
cercetarii nr. 4399 din 28 iunie 2005 pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare - dezvoltare
dobandite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, cu functiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare stabilite prin
Legea nr. 319/2003.
5. Ordin nr. 4106/2016 din 10 iunie 2016 privind componenta nominala a Consiliului National de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
6. Instructiunile actualizate ale Ministerului Cercetarii si Inovarii: Promovarea CS/IDT,
(http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-acercetatorilor), inclusiv conditiile preliminare (in organizarea concursurilor pentru posturile de CS I si
CS II), instructiunile privind prezentarea dosarului de concurs si instructiunile privind identificarea
domeniului, lista documentelor din dosarul de concurs CSI/II, cu precizarea ca: Nerespectarea
prevederilor legale (de candidati, institutii, comisii) poate avea impact inclusiv asupra titlului acordat
si asupra sumelor aferente considerate din momentul acordarii. Necunoasterea legilor nu suprima
producerea efectelor acestora.
7. Strategia Institutionala pentru Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI.

Art. 2 (1) Numarul de posturi scoase la concurs, pe functii si grade profesionale, se propune de
Consiliul Stiintific si se aproba de Consiliul de Administratie al INCD Turbomotoare COMOTI, in
concordanta cu necesitatile si resursele financiare. Se vor lua in considerare cerintele de dezvoltare
stabilite prin strategia de dezvoltare a INCD Turbomotoare COMOTI.
Art. 3 (1) Propunerea Consiliului Stiintific este analizata in Consiliul de Administratie al INCD
Turbomotoare COMOTI, care stabileste si aproba:
organizarea concursului;
numarul posturilor scoase la concurs, pentru fiecare grad profesional, cu specificarea
domeniilor si specialitatilor;
perioada de desfasurare a concursului.
Art. 4 (1) In urma aprobarii Consiliului de Administratie concursul se anunta public, prin grija
Serviciului Resurse Umane, astfel:
afisare la sediul INCD Turbomotoare COMOTI;
prin publicare intr-un ziar de circulatie nationala;
pe website-ul INCD Turbomotoare COMOTI (www.comoti.ro).
(2) Inscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului.
(3) Anuntul va cuprinde minim urmatoarele informatii:
numarul posturilor scoase la concurs, pe functii si grade profesionale;
termenul si locul de depunere / inregistrare a cererilor de inscriere;
numarul de telefon si adresa la care se furnizeaza informatii privind concursul.
(4) Anuntul de pe website-ul INCD Turbomotoare COMOTI va mai cuprinde:
prezenta metodologie de concurs;
conditiile minimale (de studii, vechime in specialitate si activitate profesionala) care trebuie
indeplinite de candidati;
lista documentelor din dosarul de inscriere la concurs pentru Cercetator Stiintific - CS I si CS II
(Anexa 1).
Art. 5 (1) Dosarul de inscriere la concurs se depune la Serviciul Resurse Umane si va cuprinde
obligatoriu minim documentele din Anexa 1 - Lista documentelor din dosarul de inscriere la concurs
pentru Cercetator Stiintific - CS I si CS II.
(2) Lista lucrarilor va fi insotita de cate un exemplar din lucrarile publicate in conformitate cu
cerintele din standardele minimale, dar nu mai putin de 5 lucrari reprezentative (Legea nr. 319 din 8
iulie 2003, Art. 15, litera e).
Art. 6 (1) Consiliul Stiintific al INCD Turbomotoare COMOTI, in functie de domeniile si specialitatile
posturilor scoase la concurs, propune componenta nominala a comisiilor de concurs, astfel incat ”Sa
nu creeze conflict de interese sau concurenta neloiala in cazul cumulului de activitati, efectuat in
conditiile legii” (Art. 24, litera c, din Legea nr. 319/2003).
(2) Se considera a fi implicate in procedura de examen persoanele care:
participa in procesul de decizie referitor la numirea comisiei de examen;
sunt membri sau membri supleanti ai comisiei de examen;
sunt implicate in decizii de evaluare profesionala sau administrativa in cadrul
examenului;
sunt implicate in solutionarea contestatiilor.
(3) Nu pot fi implicate in procedura de examen persoane care:

au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul
candidatilor;
sunt angajate in aceeasi institutie cu un candidat care detine o functie de conducere si
sunt subordonate ierarhic candidatului.
(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din
invatamantul 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) Comisiile de concurs pot include membri supleanti. In cazul indisponibilitatii participarii
unui membru la lucrarile comisiei, membrul respectiv este inlocuit de membrul supleant numit
dupa aceeasi procedura ca si membrii comisiei.
(6) Comisiile de concurs pentru CS I si CS II, formate din directorul stiintific sau secretarul
stiintific al INCD Turbomotoare COMOTI si din 4 membri (cadre didactice universitare si
cercetatori, dintre care cel putin 2 din afara institutului), se propun de directorul stiintific si
secretarul stiintific. In comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori
universitari si CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori universitari sau
conferentiari universitari si CS I ori CS II.
(7) Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi propusa de Consiliul Stiintific, la aceeasi data cu
propunerea comisiilor de concurs. Componenta comisiei de rezolvare a contestatiilor va fi
formata din presedinte si 3 membri. Obligatoriu presedintele si 2 membri trebuie sa activeze in
unitati de invatamant sau cercetare, din INCD Turbomotoare COMOTI si/sau din afara, avand
gradul profesional cel putin egal cu cel scos la concurs. Al treilea membru este reprezentantul
Serviciului Juridic. Din comisie nu pot face parte membrii comisiilor de concurs.
Art. 7 In baza propunerilor Consiliului Stiintific, de la Art. 6 si aprobarii Consiliului de Administratie,
Presedintele Director General al INCD Turbomotoare COMOTI numeste prin decizie comisiile de
concurs si presedintii acestora.
Art. 8 Durata si finalizarea concursului este de 30 de zile de la data incheierii inscrierii, la nivelul
comisiei de concurs, si de 45 de zile la nivelul INCD Turbomotoare COMOTI, de la depunerea
raportului comisiei de concurs. Presedintii comisiilor de concurs prezinta Consiliului Stiintific un
Raport de sinteza privind concursul, pentru posturile de CS I si CS II avand in anexa fisele de evaluare
intocmite de fiecare membru al comisiei de concurs, pe baza standardelor minimale in vigoare.
Art. 9 Consiliul Stiintific analizeaza Rapoartele de sinteza privind concursul, intocmite de presedintii
comisiilor de concurs (dupa rezolvarea eventualelor contestatii), avizeaza rezultatele concursului prin
vot nominal deschis si propune Consiliului de Administratie aprobarea acestora.
Art. 10 (1) Dosarul de concurs (Anexa 2) pentru CS I si CS II declarati admisi, impreuna cu raportul
comisiei si documentele insotitoare, prin grija Serviciului Resurse Umane se inainteaza Consiliului
National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, in vederea validarii
rezultatului concursului.
(2) Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, in
urma analizei documentelor de concurs, confirma sau infirma motivat rezultatele concursului si
transmite conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare dezvoltare avizul pentru atribuirea prin
ordin a titlurilor de CS I si CS II.

(3) Numirea pe posturile de CS I si CS II se face prin decizie a Presedintelui Director General
al INCD Turbomotoare COMOTI, dupa confirmarea obtinuta de la autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare.
Art. 11 Indeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de prezentare la concurs este certificata
prin avizul Serviciului Juridic al INCD Turbomotoare COMOTI, pe baza verificarii informatiilor din
Anexa 1 si a altor documente necesare inscrierii la concurs. Serviciul Juridic nu are atributii de
evaluare si verificare a competentelor si performantelor profesionale ale candidatului in domeniul
postului scos la concurs, acestea fiind de competenta comisiei de concurs.
Art. 12 (1) Conditiile minime de experienta profesionala pe care trebuie sa le indeplineasca
persoanele supuse evaluarii pentru activitatea de cercetare stintifica sunt urmatoarele:
pentru cercetator stiintific gradul II, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau
in invatamantul superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor; pentru candidatii care
provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 12 ani in
profilul postului;
pentru cercetator stiintific gradul I, sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau
in invatamantul superior de cel putin 9 ani si titlul stiintific de doctor; pentru candidatii care
provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o vechime de 15 ani in
profilul postului;
(2) Personalul de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul superior, care indeplineste
conditiile de studii, cu o activitate deosebita in specialitatea pentru care concureaza,
demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, poate sa se
prezinte cu aprobarea Consiliului Stiintific al INCD Turbomotoare COMOTI, la concursul
pentru ocuparea unui post in cercetare-dezvoltare cu reducerea conditiilor de vechime.
Art. 13 (1) Evaluarea performantelor profesionale ale candidatilor, precum si incadrarea pe functii se
realizeaza tinand seama de studii, de competenta si de rezultatele profesionale obtinute, de titlurile
stiintifice si de gradele profesionale obtinute, de experienta in specialitatea postului, de aptitudinile
specifice necesare indeplinirii functiei, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.
Art. 14 (1) Pentru candidatii la posturile de CS I si CS II comisiile vor verifica dosarul de concurs
pentru indeplinirea conditiilor cerute de lege, respectiv a criteriilor de eligibilitate – eliminatorii.
Aprecierea prin punctaj se va realiza in conformitate cu prevederile standardelor minimale necesare si
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, specifice comisiei de specialitate, elaborate de Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, in vigoare la data organizarii concursului.
(2) Promovarea candidatilor pe grade profesionale de cercetare-dezvoltare si specialitati se face
in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din prevederile standardelor minimale.
(3) Comisia intocmeste in termen de 5 zile de la ultima proba Raportul de sinteza privind
concursul.
Art. 15 (1) Candidatii vor fi anuntati de catre Serviciul Resurse Umane al INCD Turbomotoare
COMOTI privind data limita a rezultatelor concursului.
(2) Candidatii care considera necesara depunerea unor contestatii privind rezultatele
concursului de ocupare a posturilor CS I sau CS 1I vor mentiona viciile privind calcularea punctajului
conform metodologiei.

(3) Contestatiile vor fi depuse in interval de maxim 2 zile lucratoare de la anuntarea
rezultatelor si solutionarea acestora va fi facuta in intervalul a 3 zile lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor.
(4) Hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva.
Art. 16 Anexele 1-4 sunt parte integranta a prezentei metodologii.
Art. 17 Prezenta metodologie se va completa/reactualiza in functie de legislatia sau reglementarile in
vigoare.
Presedinte Consiliu Stiintific,
Dr. ing. Ene BARBU

Serviciu Juridic,
Consilier Juridic Marian Tedi POPESCU

Anexa 1
Lista documentelor din dosarul de inscriere la concurs pentru
Cercetator Stiintific - CS I si CS II
1. Opis - cu sau fara numerotarea paginilor.
2. Cerere tip de inscriere la concurs, semnata de candidat si inregistrata la INCD Turbomotoare
COMOTI in termenul stabilit prin anunt (conform model Anexa 3).
3. Lista de lucrari, insotita de cate un exemplar din lucrarile publicate in conformitate cu cerintele din
standardele minimale - dar nu mai putin de 5 lucrari reprezentative, inclusiv brevete, semnata de
candidat (structurata si in ordinea ceruta de Anexa 2 - Lista documentelor din dosarul de concurs
pentru CS I si CS II).
4. Curriculum vitae, dupa modelul Europass, semnata de candidat, insotita de:
declaratia de asumare a raspunderii candidatului pentru conformitatea datelor declarate
(conform model Anexa 4).
autoevaluarea candidatului (memoriu de activitate), semnata de candidat, din care sa rezulte
indeplinirea conditiilor minimale stabilite prin Metodologia de concurs.
5. Actele doveditoare pentru vechimea in munca si a vechimii in specialitate:
adeverinta de vechime in munca, cu evidentierea vechimii in specialitate (original) - eliberata
de unitatea in care candidatul este titular, avand coloanele denumite: perioada, vechime (ani,
luni, zile), functii profesionale (ale candidatului, ca titular);
carnetul de munca (copie legalizata); Raport per salariat din Revisal (conform cu originalul).
6. Actele de studii si Foaia matricola aferenta fiecaruia (copii legalizate): diploma(e) de studii
universitare (inclusiv doctoratul), atestatul (atestatele) echivalent (echivalente) / de recunoastere (daca
este cazul); diploma de bacalaureat - cu atentionarea ca actele emise in strainatate se prezinta numai
traduse si legalizate.
7. Actele de identitate:
Certificat de nastere; Certificat de casatorie, daca e cazul (copii legalizate);
Cartea de identitate (copie simpla).
8. Dovezi ale participarii / conducerii lucrarilor respective (contracte inregistrate si datate
continand numele candidatului, adeverinte din partea conducerii institutiei, indicand desemnarea
candidatului pe functia respectiva, etc.).
9. Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

Anexa 2

Lista documentelor din dosarul de concurs pentru CS I si CS II
(in ordine)
1. Opis - cu sau fara numerotarea paginilor.
2. Adresa de inaintare (in original) - pentru fiecare dosar in parte, din partea INCD Turbomotoare
COMOTI catre MCI - contine: numele candidatului, domeniul (conform OMENCS nr. 4106/2016),
datele de contact ale INCD Turbomotoare COMOTI in antet sau in subsolul paginii (telefon si adresa
de email la care se doreste primirea raspunsului de la MCI).
3. Referat de prezentare a concursului (copie certificata) din partea conducerii INCD Turbomotoare
COMOTI, in care:
se prezinta etapele concursului – de la publicarea anuntului (data, ziarul de circulatie
nationala) pana la validarea rezultatelor in Consiliul Stiintific;
se mentioneaza propunerea de acordare a gradului profesional - cu mentionarea
parcursului, de ex.: "ca urmare a aprobarii concursului de Consiliul Stiintific, cu rezultate
validate de Consiliul de Administratie - pe baza raportului Comisiei de Concurs";
se face trimitere la pagina de internet proprie cu ultima varianta a metodologiei de concurs
pentru posturile de CS I si CS II.
4. Extras din Procesul-Verbal al sedintei Consilului Stiintific - continand: data, membrii prezenti,
aprobarea rezultatelor concursului (cu mentiunea: "pe baza Raportului Comisiei de Concurs").
5. Extras din Procesul-Verbal al sedintei Consiliului de Administratie - continand: data, membrii
prezenti la aprobarea rezultatelor concursului pe baza Raportului Comisiei de Concurs.
6. Raportul Comisiei de Concurs (in original) - elaborat cu respectarea prevederilor Art. 16 din
Legea nr. 319/2003 aliniatul (2) privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de CS
si aliniatul (3) privind conditiile minime de experienta profesionala pe care trebuie sa le
indeplineasca persoanele supuse evaluarii pentru activitatea de cercetare stiintifica - mentioneaza si
modul de desfasurare a concursului.
7. Decizia de numire a Comisiei de concurs, - din partea conducerii INCD Turbomotoare COMOTI intocmita cu respectarea prevederilor Art. 16 aliniatul (2), litera c) din Legea nr. 319/2003, care
stabileste in ce consta concursul, precum si modalitatea de formare si de numire a comisiei de
concurs, astfel incat textul Deciziei sa evidentieze respectarea prevederilor legislative prin:
mentiunea "la propunerea directorului stiintific si a secretarului stiitintic";
specificarea componentei Comisiei de concurs - cu functia, gradul si locul de munca pentru
fiecare membru al Comisiei, conform Art. 16 Legea 319/2003: aliniatul (2), litera c).
8. Cererea candidatului (in original) - adresata conducerii INCD Turbomotoare COMOTI, prin care
se solicita inscrierea la concurs si este:
avizata juridic - pentru conformitate cu prevederile legale, in urma verificarii dosarului de
concurs;
aprobata de conducerea INCD Turbomotoare COMOTI (cu semnatura si stampila).
9. Fisa de evaluare (in original) - din partea candidatului (semnata de candidat), in care acesta
prezinta indeplinirea standardelor minimale nationale aprobate prin Ordin de Ministru.

10. Declaratia de asumare a raspunderii (in original) - scrisa de mana de catre candidat - in care
afirma ca: datele din dosar se refera la propriile activitati si realizari, in caz contrar candidatul
suportand consecintele declaratiilor in fals, in conformitate cu legislatia in vigoare.
11. Curriculum vitae (in original) - din partea candidatului, semnata de candidat.
12. Actele doveditoare ale vechimii in specialitate: (actele emise in strainatate se echivaleaza LA
CERERE)
copii legalizate - cartea de munca; raport per salariat (din Revisal etc.);
in original (adeverintele din strainatate se prezinta insotite de exemplarul tradus si legalizat);
- adeverinta de vechime in munca, eliberata de institutia unde candidatul este titular,
in care se evidentiaza traiectoria profesionala (perioadele si functiile profesionale ale
candidatului in invatamantul superior / in cercetare stiintifica / alte activitati);
- documentul(ele) care atesta (daca e cazul) desfasurarea de activitati de invatamant
superior sau de activitati de cercetare in tara sau in strainatate.
In conformitate cu Legea nr. 319/2003, Art. 37:
"Cetatenilor romani care au lucrat în strainatate in cercetare-dezvoltare li se echivaleaza
integral, la cerere, vechimea în specialitate, pe baza documentelor care atesta acest lucru."
13. Actele doveditoare ale studiilor (legalizate) - diploma de doctor, diploma de studii
universitare si foaia matricola sau echivalenta, diploma de bacalaureat.
Diplomele emise in strainatate sunt insotite de atestatul de recunoastere si de foaia
matricola (traduse si legalizate).
14. Actele doveditoare ale identitatii (legalizate) - certificatul de nastere; certificatul de casatorie,
cartea de identitate (copie nelegalizata).
15. Actul doveditor al lipsei antecendentelor penale - cazier judiciar.
16. Copii certificate ale anunturilor de scoatere la concurs a postului - anuntul de la sediul INCD
Turbomotoare COMOTI (semnat si stampilat) si anuntul din ziarul de circulatie nationala (copia
din ziar sa fie marcata "conform cu originalul" si sa contina datele de identificare ale ziarului, iar data
de aparitie a ziarului sa fie aceeasi cu data anuntului de la sediu).
17. Lista de lucrari a candidatului (semnata de candidat) - structurata in raport cu cerintele
preliminare si cu criteriile de evaluare, in aceasta ordine: teza (tezele) de doctorat; carti publicate;
articole/studii publicate in reviste de circulatie internationala recunoscute sau in reviste din tara
recunoscute de catre CNCSIS; studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale
recunoscute din tara si din strainatate (cu ISSN sau ISBN); brevete de inventie; creatii
artistice/performante sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare pe baza de contract / grant;
altele (inclusiv citarile).
IN PLUS SE ADAUGA
Pentru DOMENIUL inginerie aerospatiala, autovehicule si transporturi: Adeverinta din
partea conducerii unitatii respective, care atesta ca in cadrul proiectelor anexate, la dosarul de
concurs, candidatul are/a avut functia/responsabilitatea de...director de proiect/ responsabil de
proiect/ manager de proiect etc. (pe fiecare proiect).

Anexa 3

Nr. (de inregistrare)……./data……........

Aprobat INCD Turbomotoare COMOTI
Presedinte Director General,
Dr. ing. Valentin SILIVESTRU

Domnule Presedinte Director General,
Subsemnatul(a) ………………………………………….. nascut(a) la data de ………………,
absolvent(a) al(a) ………………………………………. avand gradul profesional actual
………………….. la ………………………………………......cu o vechime in activitatea de cercetaredezvoltare/invatamant superior de …….. ani, va rog sa aprobati inscrierea mea la concursul pentru
ocuparea postului de ............................................................................................................….........in
domeniul……………………..............................................................................................................,
specializarea……………………................................anuntat in ziarul ……………………………….
din data de............................
Anexez prezentei cereri dosarul cu actele necesare inscrierii la concurs.
Mentionez ca am luat act de prevederile din "Metodologia de concurs, pentru obtinerea gradelor
profesionale ale personalului de cercetare-dezvoltare si incadrare pe functia de Cercetator
Stiintific - CS I si CS II, in INCD Turbomotoare COMOTI".
Data
......................

Semnatura
...................................

Certificam legalitatea inscrierii la concurs
Consilier Juridic Marian Tedi POPESCU
Data
......................

Semnatura
...................................

Anexa 4

DECLARATIE DE ASUMARE A RASPUNDERII

- se scrie integral de mana -

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

