
 
 

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului 

privind promovarea în gradul științific de Cercetător științific III - CS III, 

în cadrul ICDPP București, 

7 posturi 

 

Art.1 Ocuparea postului de Cercetător științific III - CS III in cadrul ICDPP București 

se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind, Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare și a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, și a Regulamentului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti" privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru obţinerea gradelor 

profesionale a personalului de cercetare ştiinţifică şi încadrarea pe funcţii în instituţiile şi 

unităţile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea ASAS. 

Art.2 Poate ocupa funcția de Cercetător științific III - CS III - COR 213239, orice 

persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții: 

 Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 Are capacitatea deplină de exercițiu; 

 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

 Îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice conform 

cerințelor postului scos la concurs; 

 A promovat concursul potrivit prezentului regulament; 

Art.3 (1) Concursul se va desfășura la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Protecția Plantelor din București, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr.8, Sector 1, Bibliotecă.  



 
 

Concursul pentru ocuparea posturilor de Cercetător științific III - CS III, se anunță 

public, prin afișare la sediul ICDPP București,  pe pagina web a institutului si prin publicare 

intr-un ziar de circulație națională, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limita pentru înscrierea 

la concurs. 

(2) Concursul pentru ocuparea postului de Cercetător științific III - CS III constă în 

verificarea îndeplinirii condițiilor necesare prin analiza dosarului de înscriere și o probă orală 

cu subiecte specifice profilului postului. 

(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa 

precedentă.  

 (4) În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen 

de 30 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pentru ocuparea postului de Cercetător 

științific III - CS III. 

(5) În termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor, comisia de concurs va proceda la selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii 

condițiilor de participare.  

(6) Rezultatul selecției de dosare se notează cu mențiunea "admis" sau "respins", 

însoțită, după caz, de motivul respingerii.  

(7) Rezultatele selecției de dosare vor fi afișate la sediul I.C.D.P.P. București - avizier 

precum și pe pagina de internet, în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut 

la punctul (6). 

Art.4 (1) Data si ora de desfășurare a probei orale: 25.11.2022, ora 10:00. 

(2) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător 

științific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de 

muncă, ce se regăsește în Anexa 3 din prezentul Regulament. 

(3) Punctajul minim necesar este de 80 de puncte. Președintele comisiei de concurs 

prezintă raportul în consiliul științific al unității, Consiliul științific aprobă rezultatul 

concursului, în urma căruia conducătorul instituției sau al unității emite decizia de numire. 

Art.5 (1) După afișarea rezultatelor obținute candidații nemulțumiți pot depune 

contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.  



 
 

(2) Termenul de analizare a contestației de către comisia de soluționare a contestațiilor 

este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.  

(3) Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa 

instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. 

(4) Rezultatele finale se afișează la sediul ICDPP București, precum şi pe pagina de 

internet www.icdpp.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

soluționare a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».  

Art. 6 (1) Prezentarea generală a postului :   

 Participă activ la realizarea temelor de cercetare aflate in derulare, stabilește 

obiective specifice; 

 Desfășoară activitate științifică susținută, participând cu comunicări in domeniu la 

sesiuni, simpozioane sau congrese științifice, in tară sau in străinătate; 

 Coordonează individual sau împreună cu CS I/II, elaborarea programelor şi 

proiectelor de cercetare; 

 Elaborează capitole distincte din lucrări de cercetare; 

 Participă la simpozioane, sesiuni, conferințe în ţară şi străinătate susținând 

comunicări şi intervenții; 

 Elaborează studii, articole, monografii şi cărţi, fie individual, fie în calitate de 

coordonator;  

 Sprijină pregătirea profesională a tinerilor cercetători; 

 Se preocupă de găsirea unor posibilități de finanțare extrabugetară 

(contracte/granturi). 

 Poate face parte din Comisii şi Comitete ştiinţifice pe plan naţional sau 

internaţional. 

 Asigură relații corecte cu beneficiarii contractelor de cercetare de care răspunde; 

 Propune resurse necesare desfășurării activităților specifice; 

(2)  Specificarea postului: 

 Să fie absolvent de studii superioare de lungă durată, cu examen de licență; 

 Să dețină titlul de doctor sau sa fie înscris la doctorat; 



 
 

 Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitatea protecția plantelor sau în 

învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de 

doctor; pentru candidații care provin din afara cercetării științifice sau învățământului superior, 

o vechime de 10 ani sau de 8 pentru candidații care dețin titlul de doctor; 

 Abilități de coordonare si comunicare; 

 Capacitate de lucru în echipă; 

 Disponibilitate de a respecta termenele proiectelor aflate în lucru; 

 Cunoștințe de limba engleză și a termenilor de specialitate; 

 Cunoștințe de tehnica experimentală. 

Art.  7 Înscrierea la concurs se face pe bază de dosar, la sediul ICDPP din Bd. Ion 

Ionescu de la Brad, Nr.8, Compartiment Resurse Umane, Salarizare Termen limita: 

24.11.2022. 

Dosarul depus în vederea înscrierii la concurs trebuie să conțină obligatoriu 

următoarele: 

 Cerere-tip de inscriere la concurs adresata consiliului știintific și avizata de catre 

directorul unitatii organizatoare pe baza verificarii de catre secretarul știintific al unitatii 

incadrarii in criteriile de acordare a gradului știintific solicitat - Anexa 1; 

 Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta 

ori echivalenta, insotite de foaia matricola; 

 Copii legalizate dupa diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de 

specializare și/sau perfectionarea profesionala, inclusiv diploma de ,,doctor" (daca este cazul). 

 Curriculum Vitae. 

 Memoriu de activitate. 

 Lista lucrarilor știintifice și de popularizare publicate, grupate conform Anexei 2. 

 Lista rezultatelor de cercetare deosebite; copii de pe brevete  și/sau adeverinte de 

omologare, adeverinte de la asociatiile profesionale privitoare  la aplicarea in productie a 

rezultatului cercetarii tiintifice. 

 Lista proiectelor intemationale la care participa concurentul. 

 Lucrari reprezentative publicate. 

 Copie legalizata de pe atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate in strainatate; 

 Copie legalizata de pe adeverinta privind activitatea de cercetare-dezvoltare 

desfășurata in strainatate; 



 
 

 Extrase xerox din lucrarile știintifice mai importante (prima pagina din care se 

poate observa autorul și titlul). 

 Copie legalizata dupa certificatul de naștere in cazul in care s-a schimbat numele 

dupa casatorie;  

 Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de 

documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul 

comisiei de concurs. 

 Prezentul regulament a fost  intocmit cu respectarea Legii nr. 319/2003 privind, 

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si a criteriilor de promovare in grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, si a Regulamentului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru 

obţinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare ştiinţifică şi încadrarea pe 

funcţii în instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din 

subordinea/coordonarea ASAS.    

 


