INSTITUTUL NAŢIONAL
DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLÃ
FUNDULEA - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

REGULAMENT
pentru organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea
funcţiilor şi acordarea gradelor profesionale CS I şi CS II în cadrul
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. (1) Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursurilor

pentru ocuparea şi acordarea gradelor profesionale de Cercetãtor Ştiinţific gr. I
şi Cercetãtor Ştiinţific gr. II în cadrul INCDA Fundulea a fost elaborat în
concordanţã cu prevederile:
- Legii nr. 319/2003, cu modificãrile ulterioare;
- Legii 1/2011 a educaţiei naţionale;
- Ordinul nr. 6560/2012 al MECTS privind aprobarea standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru confirmarea titlurilor didactice din
învãţãmântul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
(2) Prezentul Regulament stabileşte modalitãţile de promovare în grade
ştiinţifice, precum şi încadrarea pe funcţiile precizate la alin. (1).
Art.2. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică personalului de cercetare
care urmeazã sã-şi desfăşoare activitatea în cadrul INCDA Fundulea.
CAPITOLUL II
ACORDAREA GRADELOR PROFESIONALE ŞI ÎNCADRAREA
PE FUNCŢII
Art.3. Acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii de cercetare
ştiinţificã agricolã se face pe baza evaluãrii performanţelor profesionale, prin concurs
organizat cu respectarea prezentului Regulament.
Art.4. (1) Prezentul Regulament se aplicã personalului de cercetare care
urmeazã sã fie promovat într-unul din următoarele grade:
- cercetător ştiinţific gradul II - CS II
- cercetător ştiinţific gradul I - CS I
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Art.5. Numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale care sunt scoase la
concurs se propune de către Consiliul Ştiinţific şi se aprobã de Consiliul de
Administraţie al Institutului, în concordanţă cu necesităţile realizării programului
tematic de cercetare al unitãţii şi cu resursele financiare ale acesteia.
Art.6. Evaluarea performanţelor profesionale ale candidaţilor, se realizează
ţinând seama de competenţa profesionalã, de rezultatele profesionale obţinute, de
studii, de titlurile ştiinţifice şi gradele profesionale acordate anterior, de experienţa în
specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare activităţii de cercetaredezvoltare, cu respectarea îndeplinirii criterilor precizate în Anexa nr. 1 şi a altor
prevederi ale prezentului Regulament.
Art.7. Condiţiile minime de pregãtire şi experienţã profesionalã pe care trebuie
sã le îndeplineascã persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare
ştiinţificã în vederea acordãrii gradului profesional de CS I şi CS II, sunt următoarele:
a) pentru gradul profesional de cercetător ştiinţific gradul I - CS I - sã aibã
activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãţãmântul superior de cel
puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor ; pentru candidaţii care provin din afara
învãţãmântului superior sau a cercetãrii ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul
postului;
b) pentru gradul profesional de cercetător ştiinţific gradul II - CS II - sã
aibã activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãţãmântul superior de
cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara
învãţãmântului superior sau a cercetãrii ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul
postului ;
c) personalul de cercetare-dezvoltare sau din învãţãmântul superior, care
îndeplineşte condiţiile de studii, cu o activitate deosebitã în domeniul gradului
profesional pentru care candideazã, demonstratã prin lucrãri de specialitate de valoare
naţionalã şi internaţionalã, care îndeplinesc criteriile minimale prevãzute în Anexa 1,
poate sã se prezinte, cu aprobarea Consiliului ştiinţific, la concursul pentru ocuparea
unui post de cercetare-dezvoltare indiferent de gradul ştiinţific deţinut anterior
Art.8. Componenţa comisiilor de concurs pentru promovare în grade
profesionale de CS I şi CS II se stabileşte, prin decizia Directorului general al
Institutului.
Art.9. Gradele profesionale de CS I şi CS II se acordă pe baza rezultatelor
concursului organizat prin decizia Directorului general al Institutului, validate de
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
şi confirmate prin ordin al Ministrului. Numirea pe posturile de CS I şi CS II se face
prin decizie a Directorului general al Institutului.
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Art.10. Gradul profesional o datã acordat aparţine persoanei titulare pentru
domeniul de cercetare respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în
toate situaţiile care implicã imaginea sau drepturile personale.
Art.11. Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I şi CS II, în
domeniile de cercetare în care au fost dobândite, sunt recunoscute în orice unitate în
care se desfãşoarã activitãţi în domeniile respective.
Art.12. În afara procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se
pãstreazã independent de ocuparea sau nu a unui post de cercetare de o anumitã
categorie.
CAPITOLUL III
PROCEDURA ŞI ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU
PROMOVAREA ÎN GRADE PROFESIONALE CS I ŞI CS II
Art.13. Propunerile pentru scoaterea la concurs a gradelor profesionale, pe
specialitãţi, se fac de cãtre Consiliul ştiinţific şi se aprobã de Consiliul de
Administraţie al Institutului.
Art.14. (1) Anunţarea concursurilor se va realiza de cãtre Institut, prin
publicare în presa centralã cu 30 de zile înainte de concurs, în conformitate cu
modelul prezentat în Anexa nr.2 şi prin afişare, cu precizarea numãrului de locuri,
grupate pe grade profesionale şi specialitãţi, precum şi a termenului limitã de
depunere a dosarelor candidaţilor.
(2) Afişarea se va efectua, atât pe site-ul INCDA Fundulea (www.incdafundulea.ro ), precum şi la avizierul de la sediul unitãţii.
(3) Durata de finalizare a concursului este de 30 de zile de la data încheierii
înscrierii, la nivelul Comisiei de concurs, şi de 45 de zile la nivelul Institutului.
Art.15. Organizarea şi desfãşurarea concursului are loc în baza urmãtoarelor
principii:
a) competiţie deschisã prin asigurarea accesului liber de participare la concurd
a oricãrei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul Regulament;
b) selecţie dupã merit, exclusiv pe baza rezultatelor obţinute;
c) imparţialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie;
d) confidenţialitatea lucrãrilor şi documentelor, precum şi garantarea protejãrii
actelor personale ale candidaţilor, cu excepţia cazurilor în care se constatã încãlcarea
legii.
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Art.16. (1) Comisia de concurs este formatã din directorul ştiinţific sau
secretarul ştiinţific al instituţiei sau al unitãţii şi din 4 membri, cadre didactice
universitare şi cercetãtori, dintre care cel puţin 2 din afara unitãţii, se propune de
directorul ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducãtorului instituţiei. În comisiile
pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori universitari sau conferenţiari
universitari şi CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori
universitari sau conferenţiari universitari şi CS I ori CS II.
(2) Ca preşedinte al comisiei va fi desemnatã personalitatea ştiinţificã cu cele
mai înalte grade profesionale, titluri ştiinţifice şi academice.
(3) Dupã caz, comisiile se vor stabili pe specialitãţi (geneticã şi ameliorare,
tehnologii, protecţia plantelor etc.)
Art.17. (1) Lucrãrile Comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele
desemnat şi se desfãşoarã în prezenţa tuturor membrilor.
(2) Membrii Comisiei de concurs au obligativitatea de a participa la toate
întâlnirile, conform graficului de lucru.
Art.18. Comisia de concurs are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) verificã îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de cãtre candidaţi;
b) evalueazã candidaţii, competenţele profesionale ale acestora pe bazã de
analizã de dosar şi interviu dupã caz;
c) elaboreazã Raportul comisiei de concurs, în conformitate cu modelul şi
prevederile precizate în Anexa nr. 3.
d) prezintã Consiliului Stiinţific, spre aprobare, documentaţia privind
rezultatele concursului.
Art.19. Secretariatul Comisiei de concurs are, în principal, urmãtoarele
atribuţii:
a) redacteazã şi, dupã caz, întocmeşte documentaţia privind activitatea
Comisiei de concurs;
b) asigurã comunicarea între Comisia de concurs şi conducerea Institutului;
c) asigurã gestionarea documentelor în timpul concursului;
d) asigurã comunicarea rezultatelor;
Art.20. INCDA Fundulea, ca unitate organizatoare a concursului de promovare
în grade ştiinţifice CS I şi CS II, va preciza condiţiile de participare la concurs prin
punerea la dispoziţia candidaţilor a Regulamentului pentru organizarea şi
desfãşurarea concursului.
Art.21. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune la sediul INCDA
Fundulea dosarul personal, compus din urmãtoarele documente:
1. Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită
înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul
II, respectiv pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I, după caz,
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

avizată juridic şi aprobată de către conducerea instituţiei, conform modelului
prezentat în Anexa nr. 4; ( în original)
Fişa de evaluare, din partea candidatului, în conformitate cu modelul
prezentat în Anexa nr. 5, în care acesta prezintă îndeplinirea standardelor
minimale naţionale aprobate prin ordin MECTS; (în original)
Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că
datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar
candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu
legislaţia în vigoare; (întocmitã conform modelului prezentat în Anexa nr.6);
(în original)
Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat), structurată în raport cu
cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine:
teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de
specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară
recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări
ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau
ISBN); brevete de invenţie; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe
bază de contract/grant; alte lucrări;
Curriculum vitae, din partea candidatului (semnată de candidat); ( în original)
Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este
titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile
profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte
activităţi, conform modelului prezentat în Anexa nr. 7, precum şi
documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de
activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în
străinătate; (în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi
legalizate)
Copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de
recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare,
atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi
foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă;
certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de
muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Art. 22. Fişa de prezentare, întocmitã conform modelulu prezentat în Anexa
nr.8 şi lista de lucrãri din dosarele de cercetãtor ştiinţific gradul I, respectiv gradul II,
se publicã pe site-ul INCDA Fundulea, în perioada dintre data depunerii cererii de
cãtre acesta şi data ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii privind conferirea
titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I.
Art.23. (1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au aceeaşi componenţã ca
cea a Comisiilor de concurs.
(2) Componenţa nominalã a Comisiilor de soluţionare a contestaţiilor,
constituite dupã caz, se stabileşte prin decizie a Directorului general.
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(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
a) soluţioneazã contestaţiile candidaţilor cu privire la condiţiile de participare;
b) soluţioneazã contestaţiile cu privire la rezultatul final al concursului.
Art.24. (1) Contestaţiile se depun la Serviciul Resurse Umane, care asigurã
secretariatul Comisiei de concurs, în termen de 5 zile lucrãtoare, începând cu ziua
imediat urmãtoare celei în care a fost afişat anunţul.
(2) Contestaţiile se soluţioneazã, în maxim 5 zile lucrãtoare de la afişarea
anunţului, de cãtre membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Rezultatul lucrãrilor se înscrie într-un proces-verbal semnat de toţi
participanţii la soluţionarea contestaţiilor.
Art.25. (1) Dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I este constituit în douã
exemplare, dintr-o serie de documente, de cãtre candidat şi instituţia care îl propune.
(2) Pe coperta exterioarã a dosarului se înscriu: denumirea legalã în vigoare a
instituţiei; dosar de cercetãtor ştiinţific gradul I, respectiv gradul II ; candidat (numele
şi prenumele, titlul didactic/ştiinţific).
(3) Documentele din dosar sunt, în ordine, dupã cum urmeazã:
1. Opis;
2.Adresa de înaintare, din partea conducerii INCDA Fundulea, către
Ministerul Educaţiei Naţionale – Activitatea pentru Cercetare; (în original)
3.Referat de prezentare a concursului, din partea conducerii INCDA
Fundulea, în care sunt prezentate etapele concursului, de la anunţarea în ziarul de
circulaţie naţională până la validarea rezultatelor în consiliul ştiinţific, şi prin care se
propune conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II, respectiv conferirea
titlului de cercetător ştiinţific gradul I, având în vedere aprobarea concursului de către
consiliului ştiinţific al unităţii de cercetare-dezvoltare pe baza raportului prezentat de
comisia de concurs; (în original)
4.Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al INCDA
Fundulea, care cuprinde informaţii cu privire la data şedinţei, membrii consiliului
prezenţi la şedinţă, aprobarea dată pentru rezultatele concursului în cauză pe baza
raportului comisiei de concurs; (în original)
5.Raportul Comisiei de concurs privind concursul, care se elaborează în
raport cu cerinţele art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare şi ale sistemelor de evaluare în vigoare; (în
original)
6.Decizia de numire a Comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei,
întocmită conform dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003,
menţionându-se gradul profesional şi locul de muncă pentru preşedinte şi cei 4
membri, precum şi funcţia de director ştiinţific sau de secretar ştiinţific deţinută de
unul din componenţii comisiei; (în original sau copie certificată)
7.Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită
înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II,
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respectiv pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I, după caz, avizată
juridic şi aprobată de către conducerea instituţiei; ( în original)
8.Fişa de evaluare, din partea candidatului (semnată de candidat), în care
acesta prezintă îndeplinirea standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin
MECTS; (în opriginal)
9.Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că
datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul
suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
(în original)
10.Lista de lucrări a candidatului, (semnată de candidat), structurată în
raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în
ordine: teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de
specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute
de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de
invenţie; creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltareinovare pe bază de contract/grant; alte lucrări;
11.Curriculum vitae, din partea candidatului (semnată de candidat); ( în
original)
12.Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul
este titular, în care se evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile
profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte
activităţi, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul,
desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de activităţi de cercetare în ţară
ori în străinătate; ( în original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi
legalizate)
13.Copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele
de recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare,
atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia
matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de
naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras
de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
14.Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului, respectiv anunţul
de la sediul instituţiei (semnat şi ştampilat) şi din ziarul de circulaţie naţională (copia
din ziar să fie conform cu originalul şi să conţină datele de identificare ale ziarului).
Art.26. (1) Mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative este constituitã într-un
exemplar, de cãtre candidat, din lucrãrile sale pe care le considerã ca fiind
reprezentative, pe baza cerinţelor criteriilor de evaluare.
(2) Mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative însoţeşte dosarul de cercetãtor
ştiinţific gradul I, respectiv gradul II.
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Art. 27. INCDA Fundulea trimite, prin delegat oficial sau prin poştã, câte un
exemplar al dosarelor de cercetãtor ştiinţific gradul I, respectiv gradul II, precum şi
mapele cu contribuţii ştiinţifice semnificative la MEN, care le preia şi înregistrezã
dosarele.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art.28. Regulamentul pentru organizarea şi desfãşurarea concursului de
promovare în grade profesionale CS I şi CS II a personalului de cercetare poate fi
modificat şi completat în cazul în care apar modificări legislative în materie, sau la
propunerea membrilor Consiliului Ştiinţific al INCDA Fundulea.
Art.29. Prezentul Regulament a fost avizat de Consiliul Ştiinţific şi aprobat în
şedinţa Consiliului de Administraţie al INCDA Fundulea din data de 28.02.
2014.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ŞTIINŢIFIC,

Dr. ing. Marian VERZEA

Dr. ing. Alexandru Bude
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