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Avizat,                                                                          Aprobat, 
în ședința                                                                       în ședința 
Consiliului Științific al INCDT                                    Consiliului de Administrație al INCDT 
din data de 12.08.2021                                                  din data de 31.08.2021 

 

 
 
 

Metodologia de concurs 
 

pentru încadrarea pe funcții și grade profesionale de CS, CS III,     
CS II și CS I a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului 

Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism (INCDT) București 

 

CAPITOLUL I 

 Dispoziții generale 
 

Art. 1  

Prezenta metodologie s-a elaborat pe baza legislației în vigoare, având ca documente de 
referință următoarele: 

 Legea nr. 319/2013 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 OMEC nr. 4621/2020 privind componența nominală a Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – Anexa 2 – Paneluri 
pe domenii fundamentale, comisii de specialitate și domenii arondate; 
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 OMENCS 6129/2016 privind Aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale 
de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de 
abilitare; 

 Regulamentul Consiliului Științific al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare 
în Turism (INCDT)  aprobat în ședința Consiliului de Administrație al INCDT din 
data de 14 decembrie 2020; 

 Precizările Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării publicate pe website-ul 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-
grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii   (ultima actualizare 6.02.2019). 

Art. 2  

Acordarea gradelor profesionale de cercetător științific (CS), cercetător științific gradul III 
(CS III), cercetător științific gradul II (CS II), cercetător științific gradul I (CS I) se face prin 
concurs organizat de conducerea INCDT București în conformitate cu prezenta metodologie 
avizată de Consiliul Științific (CS) și aprobată de Consiliu de Administrație (CA) în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 3  

Numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propune de către Consiliul Știinţific şi 
se aprobă de către Consiliul de Administraţie al instituţiei în concordanţă cu necesităţile şi 
resursele financiare ale acesteia. 

Art. 4 

(1) Concursul se anunţă public, prin afişare la sediul instituţiei sau al unităţii şi prin publicare 
într-un ziar de circulaţie naţională, şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei 
metodologii. Data de apariție a ziarului trebuie să fie identică cu data anunțului afișat la 
sediul institutului. Totodată anunțul împreună cu metodologia de concurs se postează și pe 
site-ul web al INCDT. 

(2) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 
Depunerea dosarului de concurs se face la secretariatul institutului.  

(3) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din 
învăţământul superior, din instituţia ori unitatea respectivă sau din afara acesteia, care are un 
grad ştiinţific mai mare sau cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs. Din comisia de 
concurs nu pot face parte candidații care sunt implicați în ocuparea unui post.  

(4) Comisiile de concurs sunt propuse de către directorul știintific și de secretarul științific, 
sunt avizate de către Consiliul Științific și sunt numite prin decizie a Directorului General al 
INCDT, în condițiile legii 319 articolul 16(2) literele a, b și c. 
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(5) În cazul în care instituția organizatoare a concursului nu are ocupată/prevăzută funcțiile 
de director științific și/sau secretar științific, Consiliul Ștințific face propunerea   Comisiei de 
Concurs. 
 
(6) În cazul în care un membru al CS este și candidat al unui post din cercetare, pentru 
evitarea conflictului de interese, el nu va face parte din ședința pentru propunerea comisiei si 
a probelor de concurs precum și din ședința pentru aprobarea rezultatelor concursului. 
 
(7) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de Consiliul Stiinţific al instituției 
organizatoare a concursului. 

(8) Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la 
nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei organizatoare a concursului, 
de la depunerea raportului comisiei de concurs. 

(9) Evaluarea performanţelor profesionale ale candidaţilor, precum şi încadrarea pe funcţii se 
realizează ţinând seama de studii, de competenţa şi de rezultatele profesionale obţinute, de 
titlurile ştiinţifice şi de gradele profesionale obţinute, de experienţa în specialitatea postului, 
de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcţiei, cu respectarea prevederilor legale și 
din prezenta metodologie. 

(10) Organizarea concursului trebuie să țină seama de conformitatea cu Art. 24, litera c) din 
legea 319/2003 prin care “să nu se creeze conflict de interese sau concurență neloială în 
cazul cumulului de activități, efectuat în condițiile legii”. Această prevedere se aplică atât în 
cazul candidatului cât și al membrilor Comisiei de Concurs.  

CAPITOLUL II 

Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător științific (CS) și 
de cercetător științific gradul III (CS III) 
 

Art. 5. Condiții minimale 

(1) Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică (în acest caz ocuparea 
posturilor de CS și CS III) sunt următoarele: 

a) să fie absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă; 
b) pentru cercetător ştiinţific, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; 
c) pentru cercetător ştiinţific gradul III, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul 
candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, 
pentru candidaţii care deţin titlul de doctor; 
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(d) să să îndeplinească punctajul minimal și obligatoriu, corespunzător funcției de CS 
sau CS III și adaptat specificului activității din cadrul INCDT în conformitate cu 
Anexa I la prezenta metodologie. 
 

Art. 6. Înscrierea la concurs 

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de CS sau CS III trebuie să 
cuprindă următoarele: 

a) cerere-tip de înscriere (a se vedea Anexa II); 
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă 
ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de 
muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a 
dovedi vechimea; 
c) (opțional) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă 
corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori 
academice; 
d) curriculum vitae; 
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări 
reprezentative; 
f) declarație de asumare a răspunderii – scrisă de mână de către candidat cu toate 
datele de identificare – în care se afirmă că: datele din dosar se referă la propriile 
activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în 
fals, în conformitate cu legislație în vigoare (a se vedea Anexa III); 
g) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare. 

Art. 7. Desfășurarea concursului pentru funcția de CS 

(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific constă în probe scrise, orale şi 
practice, specifice postului. 
 
(2) Comisia de concurs, formată din preşedinte şi 2 membri, se propune de directorul 
ştiinţific, se aprobă de consiliul ştiinţific al unităţii şi se numeşte prin decizie a 
conducătorului instituţiei sau al unităţii. În cazul în care instituția organizatoare a concursului 
nu are ocupată/prevăzută funcțiile de director științific și/sau secretar științific, Consiliul 
Ștințific   face propunerea   Comisiei de Concurs. 
 
(3) Rezultatul probelor de concurs se apreciază de fiecare membru al comisiei prin note de la 
10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a acestora.  
 
(4) 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.  
 
(5) Rezultatele concursului se vor afișa la sediul institutului și pe site-ul web propriu, 
acordându-se un termen de 24 de ore pentru depunerea de contestații. Contestațiile pot ca 
avea ca obiect doar eventuale vicii de procedură și vor fi soluționate de o Comisie de 
contestații, special constituită în acest scop. 
 
(6) Consiliul ştiinţific şi consiliul de administraţie analizează şi aprobă rezultatul concursului. 
Numirea pe postul de cercetător ştiinţific se face prin decizie a conducătorului instituţiei. 
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Art. 8. Desfășurarea concursului pentru funcția de CS III 

(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific gradul III constă în 
verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o probă orală 
sau scrisă cu subiecte specifice profilului postului. Neîndeplinirea unei condiții obligatorii 
determină eliminarea candidatului din concurs. 
 
(2) Comisia de concurs este formată din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific al unităţii 
şi din 3 membri, specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai 
mari decât ale postului scos la concurs, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul 
ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducătorului instituţiei. În cazul în care instituția 
organizatoare a concursului nu are ocupată/prevăzută funcțiile de director științific și/sau 
secretar științific, Consiliul Ștințific face propunerea Comisiei de Concurs. 
 
(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific 
gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de muncă (a se 
vedea Anexa I).  
 
(4) Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul în Consiliul Știinţific al INCDT, 
nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. 
  
(5) Consiliul Știinţific aprobă rezultatul concursului, în urma căruia conducătorul instituţiei 
emite decizia de numire pe post. 
 

CAPITOLUL III   

Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător științific gradul II 
(CS II) și de cercetător științific gradul I (CS I) 
 

Art. 9. Condiții minimale 

(1) Condiţiile minime de experienţă profesională pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică (în acest caz ocuparea 
posturilor de CS II și CS I) sunt următoarele: 

a) să fie absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă; 
b) să dețină titlu științific de doctor; 
c) pentru cercetător ştiinţific gradul II, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare 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; 
d) pentru cercetător ştiinţific gradul I, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare 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; 
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e) să îndeplinească criteriile minimale și obligatorii, corespunzătoare funcției de CS II 
sau CS I aferente unui anumit domeniu, conform OMENCS nr. 4106/2016 pentru a 
putea identifica cărei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomenlor și Certificatelor Universitare i se adresează; 
f) să îndeplinească punctajul minimal și obligatoriu, corespunzător funcției de CS II 
sau CS I și adaptat specificului activității din cadrul INCDT în conformitate cu Anexa 
I la prezenta metodologie. 

 
Art. 10. Înscrierea la concurs 

(1) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de CS II sau CS I trebuie să 
cuprindă următoarele: 

a) cerere-tip de înscriere (a se vedea Anexa II); 
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de studii universitare, 
însoţite de foaia matricolă; 
 c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare 
postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;  
Diplomele emise în străinătate sunt însoțite de atestatul de recunoaștere emis de 
CNRED și de foaia matricolă (traduse și legalizate); 
d) acte doveditoare ale vechimii în specialitate: copie legalizată de pe cartea de muncă 
sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi 
vechimea; actele doveditoare ale vechimii în specialitate realizate în străinătate se 
echivalează la cerere și se prezintă în copii traduse și legalizate; adeverința de 
vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se 
evidențează traiectoria prefesioanlă (perioada și funcțiile profesionale ale 
candidatului); 
e) curriculum vitae (semnat de candidat); 
f) copie după cartea de identitate și copie legalizată după certificatul de căsătorie 
(dacă e cazul); 
g) fișa de evaluare din partea candidatului (semnată de candidat), în care acesta 
prezintă îndeplinirea standardelor minimale naționale aprobate prin Ordin de Ministru 
(actualmente Ordinul OMENCS 6129/2016);  
g) declarație de asumare a răspunderii – scrisă de mână de către candidat cu toate 
datele de identificare – în care se afirmă că: datele din dosar se referă la propriile 
activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în 
fals, în conformitate cu legislație în vigoare (a se vedea Anexa III); 
h) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
conform regulamentului (UE) 2016/679. Aceasta este disponibilă la 
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/promovare-csi-
csii/2020/delaratie-consimtamant-gdpr.docx;   
i) Lista de lucrări a candidatului (semnată de candidat) -  în această ordine: teza 
(tezele) de doctorat; cărți publicate (inclusive capitole de cărți); articole/studii 
publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în 
reviste din țară recunoscute de CNCSIS; studii publicate în volumele unor 
manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară  și din străinătate; proiecte 
de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/ grant; altele (inclusive citările); 
Lista lucrărilor publicate trebuie însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări 
reprezentative. 
j) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare. 
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Art. 11. Desfășurarea concursului pentru funcția de CS II și CS I 

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător 
ştiinţific gradul I constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate 
specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale (grila cu 
punctajul se găsește în Anexa I). Neîndeplinirea unei condiții obligatorii determină eliminarea 
candidatului din concurs. 
 
(2) Comisia de concurs este formată din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific al 
instituţiei şi din 4 membri, cadre didactice universitare şi cercetători, dintre care cel puţin 2 
din afara instituţiei sau a unităţii respective, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul 
ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducătorului instituţiei sau al unităţii. 
 
(3) În cazul în care instituția organizatoare a concursului nu are ocupată/prevăzută funcțiile 
de director științific și/sau secretar științific, Consiliul Ștințific   face propunerea   Comisiei 
de Concurs.Totodată, pentru validarea rezultatelor concursului de către autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare va fi nevoie de întocmirea unei note din partea conducerii 
institutului în care să se precizeze neocuparea funcțiilor de director știintific și/sau secretar 
științific. 

(4) În comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori universitari şi CS I, 
iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori universitari sau conferenţiari 
universitari şi CS I ori CS II. 
 
(5) Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia Consiliului Știinţific al 
instituţiei, nominalizând candidatul cu cele mai bune rezultate. Consiliul Știinţific aprobă 
rezultatul concursului prin vot nominal deschis. 
 
(6) Rezultatele concursului se vor afișa la sediul institutului și pe site-ul web propriu, 
acordându-se un termen de 24 de ore pentru depunerea de contestații. Contestațiile pot ca 
avea ca obiect doar eventuale vicii de procedură și vor fi soluționate de o Comisie de 
contestații, special constituită în acest scop. Această comisie reanalizează dosarul în cauză și 
decide prin vot majoritar calificativul ADMIS sau RESPINS, care rămâne definitive. 
 
(7) Dosarul de concurs, împreună cu raportul comisiei şi documentele însoţitoare, se 
înaintează Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare (CNATDCU), care validează rezultatele concursului, urmând ca autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare să confirme prin ordin rezultatele concursului de numire 
pentru funcţia de CS II, respectiv CS I. 

(8) Lista documentelor din dosarul de concurs și celelalte documente însoțitoare ce sunt 
trimise la CNATDCU sunt disponibile la pe site-ul MCID la 
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/promovare-csi-csii/2020/lista-
documente-cs.pdf (ultima actualizare la 11.06.2020). Alte instrucțiuni privind prezentarea și 
trimiterea dosarului de concurs sunt dinsponibile pe site-ul MCID la adresa 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-
cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii (ultima actualizare 6.02.2019). 
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(9) Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizie a conducătorului instituţiei, 
emisă în baza comunicării autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
 

CAPITOLUL IV 

Dispoziții finale 
 
Art. 12 
Nerespectarea prevederilor legale (de candidați, de instituții, de comisii de examinare) poate 
avea impact negativ inclusiv asupra titlului acordat și asupra sumelor aferente considerate din 
momentul acordării. Necunoașterea legilor nu suprimă producerea efectelor acestora. 
Art. 13 
Personalul de cercetare-dezvoltare 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 Știinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-
dezvoltare cu reducerea condiţiilor de vechime stabilite la Articolul 5, aliniatul 1 lit. b) și c) și 
Articolul 9, aliniatul 1, lit. c) și d). În acest sens, candidatul poate adresa o cerere Consiliului 
Științific, care va analiza reducerea condițiilor de vechime pe baza documentelor regăsite în 
dosarul candidatului. 
 
Art. 14 
(1) Gradul profesional, o dată acordat, aparţine persoanei titulare pentru domeniul de 
cercetare-dezvoltare respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în toate 
cazurile care implică imaginea sau drepturile personale. 
(2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I, CS II, CS III în domeniul cercetării 
ştiinţifice, pentru care au fost dobândite, sunt recunoscute în orice instituţie sau unitate în care 
se desfăşoară activităţi în domeniile respective. 
(3) INCDT va posta pe pagina proprie de Internet prezenta metodologie de concurs. 
 
 
 
  



9 
 

ANEXA I 

Punctajul necesar pentru obținerea gradelor de cercetare în cadrul 
INCDT 

 

1. Managementul proiectelor/activității de cercetare (M) 
 
1.1. Proiecte/granturi de cercetare câștigate (Pc) prin competiție (ca urmare a unui 

apel de proiecte1) în calitate de director de proiect/responsabil partener. 

 
Pc 

Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

1 0 1 * * 
2 1 2 * * 

>2 2 2 * * 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad Pc trebuie să fie nenul;  

* nu se aplică  
 

1.2. Proiecte coordonate în cadrul Programului Nucleu (PN/A) sau în cadrul altor 
programe de cercetare interne sau internaționale sau proiecte coordonate având ca 
beneficiari autorități publice/operatori privați/alte instituții etc. 

 Punctajul obținut 
PN/A CS I CS II CS III CS 

2 0 0 1 * 
3 0 1 2 * 

>=4 1 1 2 * 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad stiințific PN/A trebuie să fie 
nenul;  
* nu se aplică 
În cazul proiectelor din cadrul Prorgamului Nucleu care au mai multe faze se ia în considerare 
doar proiectul, indiferent de numărul de faze coordonate.  
 

2. Activitatea de cercetare (A) 
 
2.1. Participarea ca membru (Pm) în echipa proiectelor de cercetare2  

Pm Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

3<= Pm <6 0 0 0 1 
6<= Pm <9 0 0 1 2 

10<= Pm <15 0 1 1 2 
Pm >15 1 1 2 2 

Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific Pm trebuie să fie nenul; 

                                                           
1 Se exclude Programul Nucleu 
2 Comisia de concurs poate solicita candidatului documente justificative care să certifice participarea într-un 
anumit proiect. 
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2.2. Articole publicate în reviste cotate ISI (AISI), cu scor de influență absolut AIS 

nenul 

AISI Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

1<= AISI <3 0 1 * * 
4<= AISI <6 1 1 * * 

AISI>=6 2 2 * * 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific AISI trebuie să fie 
nenul;  
* nu se aplică 
Scorul de influență absolut AIS este la alegerea candidatului, fie cel din anul depunerii 
dosarului de concurs, fie din anul publicării articolului, cu condiția ca AIS sa fie nenul în anul 
depunerii dosarului, conform celului mai recent raport Journal Citation Report al Clarivate 
Analystics.  

 
2.3. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (ABDI) 

ABDI Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

2<= ABDI <4 0 0 0 1 
4<= ABDI <6 0 0 1 2 
6<= ABDI <8 0 1 2 2 

ABDI>=8 1 1 2 2 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific ABDI trebuie să fie 
nenul;  

 
2.4. Cărți publicate ca și autor/coautor (Cp) 

Cp Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

1<= Cp  <2 0 1 * * 
>= 2 1 1 * * 

Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific Cp trebuie să fie 
nenul;  
* nu se aplică  
 

2.5. Capitole de cărți (inclusiv contribuții în enciclopedii) publicate ca și autor/coautor 
(Ccp) 

Ccp Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

1<= Ccp  <2 0 1 * * 
>= 2 1 1 * * 

Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific Ccp trebuie să fie 
nenul; * nu se aplică 
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2.6. Comunicări științifice (Cs) prezentate la conferințe și/sau alte manifestări 
științifice 

Cs Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

2<= Cs <4 0 0 0 1 
4<= Cs <6 0 0 1 2  
6<= Cs <8 0 1 2 2 

Cs >=8 1 1 2 2 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific Cs trebuie să fie nenul; 
 * nu se aplică 

 
2.7. Alte publicații (AP)  (studii, volume ale manifestărilor științifice etc.) cu 

ISBN/ISSN 

AP Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

2<= AP < 4 0 0 0 1 
4<= AP < 6 0 0 1 2  
6<= AP < 8 0 1 2 2 

AP >= 8 1 1 2 2 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific AP trebuie să fie nenul 

 

3. Impactul activității de cercetare (I) 
 
3.1. Citări (Ci) în reviste științifice reviste cotate ISI (AISI), cu scor de influență 

absolut AIS nenul 

Ci Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

10<= Ci < 15 0 1 * * 
15 <= Ci < 30 1 1 * * 

Ci >=30 2 2 * * 
Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific Ci trebuie să fie nenul; 
 * nu se aplică 
Scorul de influență absolut AIS este la alegerea candidatului fie cel din anul depunerii dosarului de 
concurs, fie din anul publicării articolului conform Journal Citation Report al Clarivate Analystics.
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3.2. Membru în colective editoriale sau Peer reviewer (MCE/PR ) în reviste indexate 
ISI și/sau BDI 

MCE/PR Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

1 1 1 * * 
>=2 2 2 * * 

Notă : ca și criteriu eliminatoriu pentru obținerea fiecărui grad științific MCE/PR trebuie să fie nenul; 
* nu se aplică 

 
3.3. Afilieri la organizații profesionale internaționale (AOI) 

AOI Punctajul obținut 
CS I CS II CS III CS 

1 1 * * * 
>=2 2 * * * 

 

*** 

CENTRALIZARE TOTAL 
 

Grade 
profesionale 

Punctaj minim Punctaj maxim 

CS I 12 17 
CS II 11 16 
CS III 5 10 
CS 4 8 

 
 
 
 
Prezentarea separată a criteriilor minimale pentru fiecare grad de cercetare 

 
Gradul Standarde minimale 

 
 
 
Cercetător științific 
(CS) 

- Participări ca membru în echipa a cel puțin 3 
proiecte de cercetare (1 pct.) 

- Minim 2 articole publicate publicate în reviste 
indexate în baze de date internaționale (1 pct.) 

- Minim 2 comunicări științifice susținute la 
conferințe și/sau alte manifestări științifice              
(1 pct.) 

- Minim 2 alte publicații în studii, volume ale 
manifestărilor științifice etc. cu ISBN/ISSN            
(1 pct.) 
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Gradul Standarde minimale 
 
 
 
 
 

Cercetător științific 
gradul III 
 (CS III) 

- Coordonarea a cel puțin 2 proiecte în cadrul 
Programului Nucleu (PN/A) sau în cadrul altor 
programe de cercetare interne sau internaționale 
sau proiecte coordonate având ca beneficiari 
autorități publice/operatori privați/alte instituții 
etc. (1 pct.) 

- Participări ca membru în echipa a cel puțin 6 
proiecte de cercetare (1 pct.) 

- Minim 4 articole publicate publicate în reviste 
indexate în baze de date internaționale (1 pct.) 

- Minim 4 comunicări științifice susținute la 
conferințe și/sau alte manifestări științifice                
(1 pct.) 

- Minim 4 alte publicații în studii, volume ale 
manifestărilor științifice etc. cu ISBN/ISSN         
(1 pct.) 
 

Gradul Standarde minimale 
 
 
 

Cercetător științific 
gradul II 
(CS II) 

- Minim 1 proiect/grant de cercetare câștigat prin 
competiție (ca urmare a unui apel de proiecte – se 
exclude Programul Nucleu) în calitate de director 
de proiect/responsabil partener (1 pct.) 

- Coordonarea a cel puțin 3 proiecte în cadrul 
Programului Nucleu (PN/A) sau în cadrul altor 
programe de cercetare interne sau internaționale 
sau proiecte coordonate având ca beneficiari 
autorități publice/operatori privați/alte instituții 
etc. (1 pct.) 

- Participări ca membru în echipa a cel puțin 10 
proiecte de cercetare (1 pct.) 

- Minim 1 articol publicat în reviste cotate ISI 
(AISI), cu scor de influență absolut (AIS) nenul     
(1 pct.) 

- Minim 6 articole publicate publicate în reviste 
indexate în baze de date internaționale (1 pct.) 

- Minim 1 carte publicată ca și autor/coautor             
(1 pct.) 

- Minim 1 capitol de carte (inclusiv contribuții în 
enciclopedii) publicat ca și autor/coautor 

- Minim 6 comunicări științifice susținute la 
conferințe și/sau alte manifestări științifice          
(1 pct.) 

- Minim 6 alte publicații în studii, volume ale 
manifestărilor științifice etc. cu ISBN/ISSN             
(1 pct.) 

- Minim 10 citări reviste științifice reviste cotate 
ISI (AISI), cu scor de influență absolut AIS nenul  
(1 pct.) 

- Membru în colective editoriale sau Peer reviewer 
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în reviste indexate ISI și/sau BDI (1 pct.) 
 

Gradul Standarde minimale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetător științific 
gradul I 
(CS I) 

- Minim 2 proiecte/granturi de cercetare câștigate 
prin competiție (ca urmare a unui apel de proiecte 
– se exclude Programul Nucleu) în calitate de 
director de proiect/responsabil partener (1 pct.) 

- Coordonarea a cel puțin 4 proiecte în cadrul 
Programului Nucleu (PN/A) sau în cadrul altor 
programe de cercetare interne sau internaționale 
sau proiecte coordonate având ca beneficiari 
autorități publice/operatori privați/alte instituții 
etc. (1 pct.) 

- Participări ca membru în echipa a cel puțin 15 
proiecte de cercetare (1 pct.) 

- Minim 4 articole publicate în reviste cotate ISI 
(AISI), cu scor de influență absolut (AIS) nenul   
(1 pct.) 

- Minim 8 articole publicate publicate în reviste         
indexate în baze de date internaționale (1 pct.) 

- Minim 2 cărți publicate ca și autor/coautor           
(1 pct.) 

- Minim 2 capitole de carte (inclusiv contribuții în 
enciclopedii) publicate ca și autor/coautor (1 pct.) 

- Minim 8 comunicări științifice susținute la 
conferințe și/sau alte manifestări științifice         
(1 pct.) 

- Minim 8 alte publicații în studii, volume ale 
manifestărilor științifice etc. cu ISBN/ISSN         
(1 pct.) 

- Minim 15 citări în reviste științifice reviste cotate 
ISI (AISI), cu scor de influență absolut AIS nenul 
(1 pct.) 

- Membru în colective editoriale sau Peer reviewer 
în reviste indexate ISI și/sau BDI (1 pct.) 

- Cel puțin o afiliere la o organizație internațională 
de profil (1 pct.) 
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Anexa II  

 Cerere-tip de înscriere la concurs 
 
 

 
 

Aprobat, 
Director General 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domnule Director General 
 
 

Subsemnatul/a..........................................................................................născut/ă la data de 
..................., domiciliat (ă) în.............................................................................,absolvent/ă 
al/a.....................................................................................având gradul profesional 
actual.........................................................la..................................................cu o vechime în 
activitatea de cercetare-dezvoltare/învățământ superior de .....ani, vă rog să-mi aprobați 
înscrierea la concursul pentru ocuparea postului..................... în 
domeniu........................................., anunțat în ziarul ..................................................... din 
data de ............................... 
 
 
Semnătura, 
 
 
 
Data 
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Anexa III  

 Declarație de asumare a răspunderii (scrisă de mână) 
 
 
 
 
Subsemnatul/a..........................................................................................născut/ă la data de 
.................în..............................................., cu domiciliul 
în........................................................- , declar pe proprie răspundere că datele din dosarul 
depus pentru ocuparea postului de ........................, în domeniu......................................... în 
cadrul Institutului Națioanal de Cercetare - Dezvoltare în Turism anunțat în ziarul 
..................................................... din data de ..............................., prezintă propriile mele 
activități și realizări și iau la cunoștiință faptul că, în caz contrar, voi suporta consecințele 
declarației în fals, în conformitate cu legislația în vigoare.  
 
 
Semnătura, 
 
 
 
Data 
 


