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REGULAMENT
PENTRU DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
PENTRU POSTURILE AFERENTE COLECTIVULUI DE CERCETARE DIN
CADRUL IRO IASI
Conform prevederilor Ordinului MS nr. 215/2002, structurile de cercetare stiinţifică
medicală pot funcţiona atât în institute în care se desfăşoară numai activitate de cercetare
ştiinţifică medicală, cat şi în celelalte unităţi sanitare cu sau fără paturi, în care se desfăşoară şi
activitate de asistenţa medicală şi învăţământ.
Structurile de cercetare stiinţifică medicală sunt fără personalitate juridică, se
evidenţiază în mod distinct în organigrama unităţii sanitare cu personalitate juridică şi se
avizează de Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti.
Structurile de cercetare ştiinţifică medicală sunt:
a) nucleu - 1-3 posturi pentru activitatea de cercetare;
b) colectiv - 4-7 posturi pentru activitatea de cercetare;
c) laborator - 13-24 posturi pentru activitatea de cercetare;
d) secţie - 25-30 posturi pentru activitatea de cercetare;
e) departament - peste 30 de posturi pentru activitatea de cercetare;
f) institute în care se desfăşoară activitate de asistenţa medicală, de învăţământ şi de
cercetare ştiinţifică medicală; institute în care se desfăşoară numai activitate de cercetare
ştiinţifică medicală, institute fără personalitate juridică în care se desfăşoară activitate de
cercetare ştiinţifică medicală, grefate pe clinici sau secţii.

Structurile de cercetare stiinţifică medicală desfăşoară:
-

Cercetare ştiinţifică medicală clinică
Cercetare ştiinţifică medicală fundamentală
Cercetare ştiinţifică medicală în domeniul sănătăţii publice
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Conform prevederilor Ordinului MS nr. 1470/2011, condiţiile pentru înscriere la concurs
a personalului din structurile de cercetare, sunt:
A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Cercetãtor ştiinţific I

- diplomã de licenţã în specialitate

- 9 ani vechime în activitatea de

- medic primar, farmacist primar (3)

cercetare şi titlul ştiinţific

- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,

de doctor

logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal
- expert în fizicã medicalã
sau
- concurs pentru ocuparea postului

sau
- 9 ani vechime în învãţãmântul
superior şi titlul ştiinţific
de doctor
- 15 ani vechime în profilul
postului

2. Cercetãtor ştiinţific II

- diplomã de licenţã în specialitate

- 8 ani vechime în activitatea de

- medic primar, farmacist primar (3)

cercetare şi titlul ştiinţific

- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,

de doctor

logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal

sau

- expert în fizicã medicalã

- 8 ani vechime în învãţãmântul

- concurs pentru ocuparea postului

superior şi titlul ştiinţific
de doctor
sau
- 12 ani vechime în profilul
postului

3. Cercetãtor ştiinţific III

- diplomã de licenţã în specialitate

- 6 ani vechime în activitatea de

- medic specialist sau farmacist specialist (3)

cercetare

- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,

sau

logoped, sociolog, expert în fizicã medicalã,

- 6 ani vechime în învãţãmântul

asistent medical etc.

superior

- concurs pentru ocuparea postului

sau
- 4 ani vechime pentru persoanele
care deţin titlul ştiinţific de
doctor şi provin din
învãţãmântul superior ori din
domeniul cercetãrii
sau
- 10 ani vechime în profilul
postului
sau
- 8 ani vechime pentru persoanele
care deţin titlul ştiinţific de
doctor şi provin din afara
învãţãmântului superior sau al
cercetãrii
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4. Cercetãtor ştiinţific

- diplomã de licenţã în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
ordin al ministrului sãnãtãţii, în ultimul an de
rezidenţiat

- 2 ani vechime în activitatea de
cercetare
sau
- 2 ani vechime în învãţãmântul

- biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician

superior

medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent

sau

medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent de cercetare ştiinţificã - diplomã de licenţã în specialitate

- 4 ani vechime în profilul
postului
- un an vechime în activitate

- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
ordin al ministrului sãnãtãţii
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului
6. Asistent de cercetare ştiinţificã
stagiar

- diplomã de licenţã în specialitate
- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
ordin al ministrului sãnãtãţii
- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului

B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţificã, pe trepte profesionale
7. Asistent I

- diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal

- 4 ani vechime în

activitate
sau
- diplomã de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
8. Asistent II

- diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal

- un an vechime în

activitate
sau
- diplomã de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului
9. Asistent stagiar

- diplomã de absolvire a învãţãmântului postliceal
sau
- diplomã de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicalã şi
farmaceuticã se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.
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Numărul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propune de către Consiliul
Ştiinţific şi se aproba de către Consiliul de Administraţie al IRO, conform prevederilor Legii
nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Evaluarea performantelor 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 experienta în specialitatea
postului, de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcţiei.
Condiţiile minime de experienta profesională pe care trebuie să le îndeplinească
persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică sunt următoarele:
a) pentru asistent de cercetare ştiinţifică, să fie absolvenţi cu examen de licenţă sau de
diploma;
b) pentru cercetator 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 cercetator 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 afară învăţământului superior sau a
cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de
doctor;
d) pentru cercetator ştiinţific gradul II, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru
candidaţii care provin din afară învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime
de 12 ani în profilul postului;
e) pentru cercetator ştiinţific gradul I, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru
candidaţii care provin din afară învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime
de 15 ani în profilul postului;
f) personalul de cercetare-dezvoltare sau din învăţământul superior, care îndeplineşte
condiţiile de studii, cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează,
demonstrata prin lucrări de specialitate de valoare naţionala şi internationala, 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).
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Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II şi IDT I se acordă prin Decizie a
instituției, sau a Ministerului Educației si Cercetării pe baza rezultatelor obţinute la concurs.
Funcţiile şi gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior se echivaleaza cu
funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare respective, stabilite
prin prezenta lege, şi echivalarea se face prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare (al Ministerului Educației si Cercetării).
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, în urma analizei documentelor de concurs, confirma sau infirma motivat
rezultatele concursului şi transmite conducătorului autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare (Ministerului Educației si Cercetării) avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor
CS II şi CS I.
Încadrarea pe funcţie, în gradele profesionale ştiinţifice II şi I se face prin decizie a
conducătorului instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza comunicării
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare (a Ministerului Educației si Cercetării),.
Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I şi IDT
II se face de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare (Ministerul Educației si
Cercetării),.
CONCURSUL:
Concursul se anunta public, prin afişare la sediul IRO şi prin publicare într-un ziar de
circulaţie naţionala, şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
-

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării
anunţului.

-

Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii
înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile calendaristice, la nivelul
instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului
comisiei de concurs.

-

Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din
învăţământul superior, din instituţia ori unitatea respectiva sau din afară acesteia, care
are un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs.

-

Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de Consiliul Știinţific al
instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului

5

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu
studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenţă ori
echivalenta, însoţite de foaia matricola, precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă sau
copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare postului,
precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
d) curriculum vitae; buletin;
e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de Ordinul 1470/2011.
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
h) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel
mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
Concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific
Consta în probe scrise, orale şi practice, specifice postului, aprobate de catre Consiliul
Științific. Comisia de concurs, formată din preşedinte şi 2 membri, se propune de directorul
Științific şi secretarul ştiinţific, se aproba de Consiliul Știinţific al unităţii şi se numeşte prin
Decizie a managerului institutului. Rezultatul probelor de concurs se apreciază de fiecare
membru al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetica a acestora.
Comisia întocmeşte în termen de 5 zile de la ultima proba 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 nota sub 7. Consiliul ştiinţific şi Consiliul de
Administraţie analizează şi aproba rezultatul concursului. Numirea pe postul de cercetator
ştiinţific se face prin decizie a conducătorului instituţiei;
Concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetator ştiinţific gradul III
consta în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o
proba orala sau scrisă cu subiecte specifice profilului postului. Comisia de concurs este
formată din directorul stiintific sau secretarul științific 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; comisia se propune de directorul științific şi secretarul ştiinţific, şi se numeşte prin
Decizie a managerului institutului. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea
postului de cercetator ştiinţific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate
specificului locului de muncă şi aprobate de Consiliul Știinţific al unităţii. Preşedintele
comisiei de concurs prezintă raportul în Consiliul Știinţific al unităţii, nominalizand candidatul
cu cele mai bune performanţe. Consiliul ştiinţific aproba rezultatul concursului, în urma căruia
conducătorul instituţiei sau al unităţii emite decizia de numire;
Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator ştiinţific gradul II şi
cercetator ştiinţific gradul I consta 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 performantelor sale. Comisia de
concurs este formată din directorul sau secretarul științific al unităţii şi din 4 membri, cadre
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didactice universitare şi cercetători, dintre care cel puţin 2 din afară instituţiei sau a unităţii
respective, se propune de directorul si secretarul științific şi se numeşte prin decizie a
managerului unităţii. 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. Preşedintele comisiei de concurs prezintă
raportul acesteia Consiliului Știinţific al instituţiei, sau al unitatii de cercetare-dezvoltare,
nominalizand candidatul cu cele mai bune rezultate. Consiliul ştiinţific aproba rezultatul
concursului prin vot nominal deschis. Dosarul de concurs, împreună cu raportul comisiei şi
documentele insotitoare, se înaintează Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care validează rezultatele concursului, urmând
ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sa confirme prin ordin rezultatele
concursului de numire pentru funcţia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe postul de CS II
sau CS I se face prin decizie a managerului IRO.

MANAGER,
EC. MIRELA GROSU
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