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Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director 
general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din 

10.08.2016   
 

ANEXA Nr. 1 
la metodologie   

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 

la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD   
 
   Art. 1. -   Persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la 
INCD trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:   
   1. Condiţii generale:   
   a) are pregătire profesională corespunzătoare şi experienţă relevantă în domeniul specific de 
activitate al INCD sau într-un domeniu înrudit;   
   b) cunoaşte limba română, are capacitate deplină de exerciţiu şi disponibilitatea să se 
angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu timp de muncă cu durată integrală, cel puţin pentru 
un mandat de 4 ani.   
   2. Condiţii specifice:   
   a) este specialist în cel puţin unul dintre domeniile de activitate ale INCD, atestat cel puţin ca 
cercetător ştiinţific gradul II sau deţine un grad de cercetător ştiinţific experimentat1 echivalent2 
care îndeplineşte cel puţin standardele minimale naţionale pentru CS II, în domeniul de 
activitate al INCD, în vigoare la data publicării anunţului pentru concurs;   
   1 În conformitate cu Recomandarea 2005/251/CE emisă în baza Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene, în special art. 165.   
   2 În baza confirmării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare (CNATDCU) privind îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea gradelor profesionale 
de CS I, respectiv CS II.   
 
   b) are referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate al INCD sau 
într-un domeniu înrudit, dovedită prin scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, 
specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau internaţional;   
   c) are experienţă managerială dovedită de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei 
unităţi de cercetare-dezvoltare sau a unei structuri organizatorice (de exemplu, consiliu de 
administraţie, consiliu ştiinţific, laborator, secţie, departament).   
   3. Condiţii de probitate morală:   
   a) să nu aibă antecedente penale;   
   b) să nu fi fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;   
   c) să nu fi fost sancţionat pentru abateri de la normele de etică şi bună conduită în activitatea 
de cercetare-dezvoltare.   
   4. Condiţii de compatibilitate:   
   - să nu deţină părţi sociale sau acţiuni atât candidatul, cât şi soţul, rudele şi afinii acestuia 
până la gradul al doilea inclusiv, la o societate cu acelaşi profil sau cu care INCD este în legături 
comerciale directe.   
   Art. 2. -   În condiţiile în care pentru ocuparea funcţiei de director general al unui INCD sunt 
necesare avize favorabile ulterior emiterii actului administrativ de numire, cum ar fi avizul 
ORNISS sau altele echivalente, neobţinerea avizului favorabil conduce la eliberarea din funcţia 
de director general al INCD.   
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