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METODOLOGIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE  

(CS, CS III, CS II, CS I ) ÎN DOMENIUL MEDICINĂ 

 

 

Acordarea gradului profesional de Cercetător Științific (CS) se face prin concurs organizat 

de conducerea Institutului Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță“ Cluj-Napoca, în conformitate cu 

prezentul regulament avizat de Consiliul Științific al IOCN, în temeiul cadrului legal în vigoare: 

Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetător ştiinţific, constă în verificarea 

îndeplinirii condiţiilor necesare prevăzute la pct.2 şi pct.3.   

Comisia de concurs este formată din Coordonatorul Activității de cercetare al Instiutului 

Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” și din 3 membri, cadre didactice universitare și/sau cercetători. 

În comisie se numesc profesori universitari sau conferențiari și CS I sau CS II. Se 

menționează că în organigrama IOCN nu este prevăzut postul de director ştiințific sau secretar 

ştiințific, în consecinţă s-a desemnat Coordonatorul Activității de cercetare al IOCN ca preşedinte 

al comisiei. Componența nominală a comisiilor se propune de Managerul institutului și 

Coordonatorul Activității de Cercetare, se avizează de Consiliul Științific, iar numirea se face prin 

decizie a Managerului IOCN. 

Contestațiile cu privire la rezultatele concursului se soluționează de către o comisie de 

soluționare a contestațiilor formată din 3 membri, îndeplinind aceleași condiții ca și membrii 

Comisiei de concurs. Componența nominală a Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi 

propusă, avizată și aprobată în aceleași condiții ca și Comisia de concurs. Numirea se va face prin 

decizie a Managerului IOCN. 
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1. Condițiile minime de înscriere și participare la concurs:  

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime obligatorii:  

- pentru cercetător ştiinţific (CS) 

a)  Să dețină titlul științific de doctor.  

b) 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) Să îndeplinească standardele minimale în activitatea de cercetare conform Anexei la 

regulamentul de concurs.  

 

- pentru cercetător ştiinţific gradul III (CS III) 

a)  Să dețină titlul științific de doctor.  

b) Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 

4 ani. Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a unui institut de 

cercetare, această activitate trebuie să fie de cel puțin 8 ani.  

c) Să indeplinească standardele minimale în activitatea de cercetare conform Anexei la 

regulamentul de concurs.  

 

- pentru cercetător ştiinţific gradul II (CS II) 

a)  Să dețină titlul științific de doctor.  

b) Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 

8 ani. Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a unui institut de 

cercetare, această activitate trebuie să fie de cel puțin 12 ani.  

c) Să indeplinească standardele minimale în activitatea de cercetare conform Anexei la 

regulamentul de concurs.  

 

- pentru cercetator ştiinţific gradul I (CS I) 

a)  Să dețină titlul științific de doctor.  

b) Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 

9 ani. Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a unui institut de 

cercetare, această activitate trebuie să fie de cel puțin 15 ani.  

c) Să indeplinească standardele minimale în activitatea de cercetare conform Anexei la 

regulamentul de concurs.  
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2. Criteriile de concurs  

În evaluarea dosarului candidaților vor fi considerate următoarele criterii minimale, conform anexei 

la regulamentul de concurs pentru ocuparea postului de: 

- Cercetător ştiinţific (CS) 

Activitate de cercetare – Minim 15 puncte 

a. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de autor principal; minim 1 articol. Minim 3 puncte. 

b. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de coautor; minim 2 articole. Minim 2 puncte. 

c. Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP). Minim 3 puncte 

d. Citări (Web of Science) Minim 10 citări. Minim 1 punct. 

e. Index Hrisch  2. Minim 4 puncte 

f. Granturi/proiecte căștigate prin competiție (membru în proiect); minim 1 

grant/proiect ca membru în echipă. Minim 0.5 puncte. 

g. Participare la manifestări științifice; minim 2 participări. Minim 1 punct.  

h. Participare la cursuri de perfecționare în domeniul postului, minim 1 curs. Minim 

0.5 puncte. 

 

- Cercetător ştiinţific gadul III (CS III) 

Activitate de cercetare – Minim 26 puncte 

i. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de autor principal; minim 3 articole. Minim 9 puncte. 

j. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de coautor; minim 2 articole. Minim 2 puncte. 

k. Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP). Minim 4 puncte. 

l. Citări (Web of Science). Minim 20 citări. Minim 2 puncte. 

m. Index Hrisch  3. Minim 6 puncte 

n. Granturi/proiecte câștigate prin competiție (membru proiect); minim 2 

granturi/proiecte ca membru în echipă. Minim 2 puncte. 

o. Participare la manifestări științifice; minim 2 participări. Minim 1 punct.  

p. Participare la cursuri de perfecționare în domeniul postului, minim 1 curs. Minim 
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0.5 puncte. 

 

- Cercetător ştiinţific gradul II (CS II) 

Activitate de cercetare – Minim 46 puncte. 

a. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de autor principal; minim 6 articole. Minim 18 puncte. 

b. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de coautor; minim 3 articole. Minim 3 puncte. 

c. Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP). Minim 6 puncte 

d. Citări (Web of Science) Minim 40 citari. Minim 4 puncte. 

e. Index Hrisch  4. Minim 8 puncte. 

f. Granturi/proiecte câștigate prin competiție, ca director/responsabil de proiect sau 

membru în echipă. Minim 2 puncte. 

g. Studii publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice cu 

ISBN sau ISSN. Minim 2 puncte. 

h. Participare la manifestări științifice; minim 4 participări. Minim 2 punct.  

i. Participare la cursuri de perfecționare în domeniul postului, minim 2 curs. Minim 1 

punct. 

 

- Cercetător ştiinţific gr.I (CS I) 

Activitate de cercetare – Minim 70 puncte. 

a. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de autor principal; minim 10 articole. Minim 30 puncte. 

b. Articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu 

factor de impact) în calitate de coautor; minim 5 articole. Minim 5 puncte. 

c. Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP). Minim 10 puncte 

j. Citări. (Web of Science) Minim 60 citări. Minim 6 puncte. 

d. Index Hrisch 6. Minim 12 puncte 

e. Granturi/proiecte câștigate prin competiție ca director/responsabil de proiect sau 

membru/specialist în echipa. Minim 2 puncte. 

f. Studii publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice cu 
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ISBN sau ISSN. Minim 2 puncte. 

g. Participare la manifestări științifice; minim 4 participări. Minim 2 puncte.  

h. Participare la cursuri de perfecționare în domeniul postului, minim 2 cursuri. Minim 

1 punct. 

 

b) Probă orală de concurs – Minim 70 puncte  

- pentru cercetător ştiinţific gadul III (CS III) 

Proba orală constă în prezentarea unui proiect de cercetare cu  durata de 30 minute. 

La prezentarea proiectului asistă toţi membrii comisiei.  

Proiectul este evaluat de fiecare membru al comisiei prin punctaj de la 1 la 100.  

Se vor avea în vedere: cunoștințele teoretice  și practice de candidatului, prezentarea clară a 

obiectivelor științifice ale proiectului actualitatea informației, modul de prezentare, fezabilitatea 

proiectului, potențialul de valorificare a rezultatelor, precum şi alte aspecte pe care comisia de 

concurs le consideră relevante. 

Punctajul final al proiectului reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru 

al comisiei de concurs. 

Proba este eliminatorie, punctajul minim de promovare fiind 70 puncte (şaptezeci).  

 

- pentru cercetător ştiinţific gadul II (CS II) şi gradul I (CS I) 

La proba orală  a concursului candidaţii susţin o prelegere publică. 

Prelegerea publică are durata de 30 minute.  

În cadrul acesteia candidatul prezintă activitatea științifică realizată cu cele mai semnificative 

rezultate profesionale obținute. Această probă conţine în mod obligatoriu o sesiune de întrebări din 

partea comisiei. Prelegerea este publică, asistată de toţi membrii comisiei, iar evaluarea se face prin 

punctaj de la 1 la 100. 

Punctajul final obţinut la această probă este media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare 

membru al comisiei de concurs. 

Proba este eliminatorie, punctajul minim de promovare fiind 70 puncte (şaptezeci). 

 

3. Evaluarea candidaților:  

Comisia de concurs va face evaluările sale prin:  

a) Analiza dosarului de înscriere al candidatului 
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b) proba orală (prezentarea unui proiect de cercetare/ prelegerea publică) 

Punctajul final obţinut la concurs rezultă din însumarea punctajelor obţinute la analiza dosarului de 

concurs şi proba orală. 

Lucrările Comisiei de concurs vor fi confidențiale. Conform Legii 319/2003, 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 IOCN, de la depunerea raportului comisiei de concurs. 

 

4. Rezultatele concursului  

Rezultatele evaluării vor avea la bază concluziile Comisiei privind modul de îndeplinire, de 

către candidați, a criteriilor de evaluare menționate la punctul 3 din prezentul regulament. Punctajul 

minim ce trebuie obținut pentru ca un candidat să fie declarat admis este de: 

 CS III  96 puncte (din analiza dosarului de concurs și proba orală) 

 CS II  116 puncte (din analiza dosarului de concurs și proba orală) 

 CS I   140 puncte (din analiza dosarului de concurs și proba orală) 

 

Rezultatele concursului se vor comunica, de către președintele comisiei, în mod individual, 

fiecărui candidat în parte, acordându-se un termen de 48 de ore pentru depunerea de contestații. 

Contestațiile depuse la Biroul Resurse Umane vor fi analizate de Comisia de contestații, care va 

consemna concluziile sale într-un raport ce va fi înaintat Comisiei de concurs. 

Rezultatele finale ale concursului se consemnează într-un raport care va fi prezentat în 

Consiliul Științific de către Președintele Comisiei de concurs, nominalizându-se candidatul cu cele 

mai bune rezultate. Consiliul Științific al institutului aprobă rezultatele concursului prin vot 

nominal deschis. Dosarul de concurs (CSII și CSI), împreună cu raportul comisiei şi documentele 

însoţitoare, se înaintează Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare, 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. Numirea pe postul de cercetător ştiinţific în cadrul IOCN se face prin decizie a 

Managerului IOCN. (conform art 16 din legea 319/2003). 

Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific va 

cuprinde obligatoriu următoarele:  
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1. Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită înscrierea la concursul 

pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific (CS, CS III, CS II, CS I), avizată juridic şi 

aprobată de către conducerea instituţiei; (în original); 

2. Fișă de evaluare cu îndeplinirea standardelor minimale (în original); 

3. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat (în original); 

4. Curriculum vitae (semnată de candidat) (în original); 

5. Adeverinţă de vechime în muncă, (în original); 

6. Copii de pe: diploma de doctor, diploma de studii universitare, şi foaia matricolă, diploma 

de bacalaureat; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de 

muncă sau copie-extras de pe  Registrul general de evidență a salariaților; 

7. Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului; 

8. Recomandare (original); 

9. Declarație pe proprie răspundere; (în original); 

10. Cazier  judiciar; 

11. Certificat privind starea de sănătate; (în original); 

12. Certificat profesional curent (copie xerox) (copie); 

13. Chitanță taxă concurs; (în original); 

14. Lista de lucrări  însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative; 

15. Lista poiectelor de cercetare; 

16. Listă participare la manifestări științifice;  

17. Listă participare cursuri de perfecționare în domeniul postului. 

 

 


