
METODOLOGIE 
DE CONCURS PENTRU INCADRAREA PE FUNCTII SI GRADE PROFESIONALE A 

PERSONAL UL UI DE CERCET ARE - DEZVOLT ARE �i DEZVOLT ARE TEHNOLOGICA 

PREAMBUL 

Acest document metodologic, destinat organizarii concursurilor de promovare �i ocuparea posturilor de 
cercetare disponibile la lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului, este elaborat in 
conformitate cu urmatoarele acte oficiale: 

1) Legea nr. 319 din 8 iulie 2003, privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
2) Ordonanta nr. 57 din 16 august 2002, privind cercetarea �tiintifica �i dezvoltarea tehnologica, cu

modificarile �i completarile ulterioare ;
3) Ordin nr. 6129 din 2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare �i obligatorii pentru

conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior �i a gradelor profesionale de cercetare
dezvoltare;

4) Ordinul nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare �i obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior �i a gradelor profesionale de cercetare -
dezvoltare, cu modificarile �i completarile ulterioare,

5) H.G. nr. 1947/2004 privind Regulamentul de Organizare �i Funqionare al INCDFP (ROF),
Contractul Colectiv de Munca la nivelul INCDFP (CCM);

Metodologia este aplicabila pentru concnrsurile de ocupare a posturilor cu contract de munca atat pe 
perioada determinata cat �i pe perioada nedeterminata. 

Art.I 
(1 )Aceasta metodologie se refera la ocuparea urmatoarelor posturi de cercetare: 
- asistent de cercetare �tiintifica (ACS)
- cercetator �tiintific (CS)
- cercetator �tiintific gradul Ill (CS III)
- cercetator �tiintific gradul II (CS II) cercetator �tiintific gradul I (CS I)
- inginer dezvoltare tehnologica (IDT, IDTIII, IDTII �i IDTI)
(2) Numarul de posturi pe functii �i grade profesionale ce urmeaza a fi scoase la concurs, se supun dezbaterii

in Consiliul �tiintific, pe baza solicitarilor primite din partea �efilor de Laboratoare/Departamente.
(3) Directorul General stabile�te lista posturilor propuse pentru ocupare prin concurs, In concordanta cu
necesitatile �i resursele financiare ale institutului �i a posturilor vacante, pe care o inainteaza spre aprobare
Consiliului de Administratie.
(4) Un post se considera vacant daca. este prevazut astfel in statul de funqii, ,ntocmit anual sau devine vacant
pe parcursul anului printr-una din urmatoarele modalitati:

a) incetarea contractului de munca, conform legii;
b) transferul persoanei care ocupa postul;
c) promovare pe o treapta superioara.
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