
 
 
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR  
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CERCETARE DIN INSTITUTUL 
DE STATISTICĂ MATEMATICĂ ŞI MATEMATICĂ APLICATĂ „GHEORGHE MIHOC-
CAIUS IACOB”  AL ACADEMIEI ROMÂNE (ISMMA) 
  
   
Cadrul Legal: 
Prezentul regulament se referǎ la ocuparea posturilor de cercetare şi a fost a elaborat în temeiul 
următoarelor documente legale: 

• Legea cercetarii nr. 319/2003; 
• Ordinul   OM nr. 6129/2016; 
• Precizǎrile MEC aflate pe 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-
cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii (pentru CS I şi CSII) 

• Reglementǎri în vigoare stabilite de Academia Românǎ. 
 
Art. 1. Concursurile au caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile  
legale de înscriere, fără nici o discriminare legată de sex, origine etnică sau socială, religie sau credinţă,  
dizabilităţi, opinii politice, condiţie socială sau economică.  
 
Art 2.  Concursul pentru ocuparea unui post de cercetare ştiinţifică se organizează numai dacă acesta 
este declarat vacant. 
 
 Art 3. ISMMA organizeaza concursuri publice pentru ocuparea posturilor de cercetare în conformitate 
cu prezentul regulament.    
 
Art. 4.  
(1) Anunţul privind organizarea concursului se publică astfel: 
- la avizier la sediul ISMMA și pe pagina web a ISMMA; 
- într-un cotidian central; 
(2) Anunţul se publică cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului şi va conţine domeniul de 
activitate, condiţiile de participare, modalitatea de desfăşurare, data și locul concursului, locul unde 
trebuie depus dosarul; 
(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicǎrii anunţului. 
     
Art. 5. În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare candidatul întocmeşte 
un  dosar care să cuprinda urmatoarele acte: 

1. Cererea candidatului de participare la concurs 
2. Fișa de îndeplinere a standardelor minimale (pentru cercetǎtor ştiinţific I şi cercetǎtor şttinţific II) 
3. Declarație de asumare a răspunderii scrisă de mână, de confirmare a faptului că datele din dosar 

se referă la propriile activităţi şi realizări şi de luare la cunoştinţă a faptului că, în caz contrar, va  
suporta consecinţele declaraţiei în fals, conform legislaţiei în vigoare 

4. Curriculum Vitae 
5. Acte doveditoare ale vechimii în specialitate (adeverință de vechime în muncă, acte din străinătate 

cu traducere și legalizare, copie legalizatǎ de pe cartea de muncǎ sau copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţǎ a salariatilor, dupǎ caz) 

http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii


6. Acte doveditoare ale studiilor (diploma de doctor-copie legalizată, atestat de echivalare pentru 
diploma de doctor obţinută în străinătate-copie legalizată, pentru cercetǎtor ştiinţific I,II şi III,  
diploma de licență și foaie matricolă-copie legalizată, diploma de bacalaureat - copie legalizată) 

7.  Cartea de identitate-copie, certificat de naştere-copie legalizată 
8.  Cazier judiciar 
9.  Adeverinţă medicală 
10.  Lista de lucrări (pentru cercetǎtor ştiinţific, cercetǎtor ştiinţific gradul I,II şi III) 
11. Listă de citări (pentru cercetǎtor ştiinţific, cercetǎtor ştiinţific gradul I,II şi III) 
12. Memoriu de activitate (pentru cercetǎtor ştiinţific, cercetǎtor ştiinţific gradul I,II şi III). 

 
Art. 7. Pentru funcţiile de cercetǎtor ştiinţific gradul I şi II (CS I şi CS II), lista lucrarilor publicate va fi 
structurată  în raport cu cu cerinţele preliminare şi standardele minimale obligatorii prezentate în Anexa 
1 OM 6.129/2016 (MEC) şi precizǎrilor din anunţul de concurs. 
 
Art. 8. Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la adresa specificatǎ în anunţ. 
 
Art. 9. Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le  îndeplinească persoanele 
înscrise la concurs pentru ocuparea unui post de cercetare sunt următoarele:   

a)  pentru postul de asistent de cercetare ştiinţifică, să fie absolvenţi cu  examen de licenţă sau de 
diplomă;   

b)  pentru postul de cercetător ştiinţific, să aibă activitate de cercetare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi;   

c)  pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III, să aibă titlul de doctor şi activitate de cercetare în 
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin  4 ani; pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 8 ani în profilul postului;   

d)  pentru postul de cercetător ştiinţific gradul II, să aibă titlul ştiinţific de  doctor şi activitate de 
cercetare în specialitate sau în învăţământul superior de  cel puţin 8 ani; pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul 
postului;   

e)  pentru cercetător ştiinţific gradul I, să aibă titlul de doctor şi activitate de  cercetare în specialitate 
sau în învăţământul superior de cel puţin 9 ani; pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării  ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului;   

f)  personalul de cercetare sau din învăţământul superior care îndeplineşte condiţiile de studii, cu o 
activitate deosebită în domeniul postului pentru care  concurează, demonstrată prin lucrări de 
specialitate de valoare naţională şi  internaţională, poate să se prezinte, cu aprobarea Consiliului 
ştiinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor 
de vechime stabilite la lit. b)-e).   

 
Art. 10.  Concursurile pentru ocuparea posturilor de asistenţi stagiari de cercetare, asistenţi de cercetare 
şi cercetători ştiinţifici vor fi organizate de ISMMA, iar rezultatele lor validate de Consililul ştiinţific al 
Institutului. Comisia de concurs, formatǎ din presedinte şi 2 membri, se propune de directorul (ştiinţific) 
adjunct, se aprobǎ de Consiliul Stiintific şi se numeste prin decizie a conducatorului institutiei. Din aceste 
Comisii vor face parte trei cercetători ştiinţifici având cel puţin gradul de CS III sau cadre didactice din 
învăţământul superior de specialitate având cel puţin gradul de lector. 
 
Art. 11. Concursurile pentru ocuparea posturilor de asistenţi stagiari de  cercetare, asistenţi de cercetare 
şi cercetători ştiinţifici vor cuprinde trei probe: proba scrisă, proba orală, testul de  cunoaştere a unei 



limbi de circulaţie universală.  Proba scrisă va consta din dezvoltarea unui subiect la alegere pe o temă 
de cercetare din domeniul prevăzut în fişa postului. Tema generală va fi  comunicată cu 24 de ore înainte 
de desfăşurarea concursului, iar dezvoltarea  subiectului va fi făcută de candidaţi în răstimp de două  ore, 
în ziua  concursului, la sediul ISMMA.  Proba orală va consta dintr-o discuţie cu candidaţii privitoare la 
domeniul de cercetare al postului, la problematica şi metodologia cercetării, la opţiunile lor  în privinţa 
propriei specializări şi la intenţiile de cercetare în viitor. Testul de limbă străină de circulaţie universală 
poate fi înlocuit cu un certficat  de atestare a cunoştinţelor respective eliberat de un for academic 
competent.  Rezultatul probelor de concurs se apreciază în Anexa 3 de fiecare membru al comisiei prin  
note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a acestora. Comisia  întocmeşte în termen de 
5 zile de la ultima probă un raport cu concluzii de  recomandare a candidatului care a obţinut cea mai 
mare medie. Pot fi recomandaţi candidaţi care au obţinut cel puţin media 8 şi nici o notă sub 7.  Consiliul 
ştiinţific analizează şi aprobă rezultatul concursului. Numirea pe  postul de cercetător ştiinţific se face 
prin decizie a directorului ISMMA.  
 
Art.12. Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici gr. III  vor fi organizate de 
ISMMA, iar rezultatele lor validate de Consililul Ştiinţific al Institutului.  Comisia de concurs este 
formată din directorul (ştiinţific) adjunct al ISMMA  şi 2 membri, specialişti în profilul postului, 
cercetători sau cadre didactice, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos 
la concurs, aşadar, cel puţin CS III sau lectori universitari. Comisia este propusă  de directorul ştiinţific 
şi se numeşte prin decizie a directorului  ISMMA.   
Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici gr. III constau în verificarea îndeplinirii 
conditiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o proba oralǎ sau scrisǎ cu subiecte specifice 
profilului postului şi se vor referi la realizǎrile ştiinţifice ale candidaţilor şi la proiectele lor de viitoare 
cercetări. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul III 
se face prin punctaj, pe baza grilei din Anexa 2. Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul în 
Consiliul ştiinţific al unităţii, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. Consiliul ştiinţific 
ştiinţific analizează şi aprobă rezultatul concursului rezultatul concursului, în urma căruia conducătorul 
instituţiei emite decizia de numire. Numirea pe  postul de cercetător ştiinţific se face prin decizie a 
directorului ISMMA.  
 
  
Art. 13. Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici gr. II şi  gr. I organizate de 
ISMMA constau în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevǎzute 
de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza grilei din Anexa 1. Candidaţii pot fi invitaţi la o discuţie cu 
comisia privind activitatea lor şi perspectivele cercetǎrilor. Din aceste Comisii vor face parte cinci 
persoane cu grad academic cel puţin egal cu acela al postului pentru care se organizează concursul: 
directorul stiintific sau secretarul stiintific al institutiei si din 4 membri, cadre didactice universitare si 
cercetǎtori, dintre care cel puţin 2 din afara instituţiei. Comisia se propune de directorul (stiintific) adjunct 
si se numeste prin decizie a conducatorului institutiei. In cazul în care directorul ştiinţific (secretarul 
ştiinţific) nu are gradul cel puţin egal cu al postului în concurs, acesta va fi înlocuit cu un alt 
cercetǎtor/cadru didactic cu grad corespunzǎtor. 
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetători ştiinţifici  gr. II şi gr. I vor fi supuse 
mai întâi aprobǎrii de către Consiliul ştiinţific al ISMMA, iar apoi confirmǎrii Secţiei de Ştiinţe 
Matematice a Academiei Române şi Prezidiului Academiei Române care le înaintează la rândul ei, spre 
validare finalǎ, Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,  
urmand ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sǎ confirme prin ordin rezultatele concursului 
de numire pentru functia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin 
decizie a directorului ISMMA,  după primirea ordinului.   
 



Art. 14. Toate posturile vor fi scoase la concurs în urma aprobǎrii Academiei Române iar comisiile de 
concurs şi rezultatele vor fi aprobate de Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române, conform 
reglementǎrilor în vigoare ale Academiei Române. 
   
Art. 15. Criteriile de evaluare a candidaţilor la posturile de cercetători gr. II şi gr. I în ISMMA sunt :   
 
1) activitatea ştiinţifică şi contribuţia efectivă la dezvoltarea ştiinţelor matematice, doveditǎ prin lista de 
publicaţii, revistele în care sunt publicate articolele, relevanţa acestora şi a temelor de cercetare; 
2)  prestigiul profesional, demonstrat prin lista de citǎri, invitaţii, premii, etc; 
3) calitatea, complexitatea formaţiei profesionale şi capacitatea de organizare a activităţii de cercetare, 
demonstratǎ prin proiecte de cercetare, granturi obţinute, organizarea de conferinţe.   
Membrii comisiilor de concurs vor apecia gradul de îndeplinire de către candidaţi a condiţiilor 
preliminare referitoare la satisfacerea criteriilor minimale şi a criteriilor de evaluare,  consemnând 
rezultatele apecierii lor şi acordând punctaje candidaţilor, între 1-5, potrivit formularului tip anexat 
acestui Regulament, Anexa 1. Pentru a fi acceptat, un candidat trebuie să obţină cel puţin punctajul 4. 
 
 Art. 16. Standardele minime pentru evaluarea activităţii de cercetare şi a contribuţiei ştiinţifice a 
candidaţilor  la posturile de CSI şi CSII sunt cele prevăzute în  anexa 1 la  OM 6.129/2016 (Comisia de 
Matematicǎ).  
 
Art 17. Contestaţiile  se formulează în termen de 2 zile lucrǎtoare de la comunicarea rezultatului, se 
depun  la secretariatul ISMMA şi se soluţioneazǎ de comisia de contestaţii.   
 
Art. 18. Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor din cercetare vor fi  comunicate Secţiei de 
Stiinţe Matematice a Academiei Române în termen de maximum 30 de  zile de la data desfăşurării 
concursului, pentru confirmare şi transmiterea la forurile îndreptăţite legal pentru validarea finală. 
 
Art. 19. Decizia de numire a câştigătorului concursului pe postul de cercetare  va fi emisă de directorul 
ISMMA dupǎ primirea de la forurile îndreptǎţile legal a hotărârii de validare definitivă a rezultatelor 
concursului.   
  


