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METODOLOGIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA(MEDIC SPECIALISTSPECIALITATEA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE) SI
CERCETATOR STIINTIFIC(MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA GENETICA):
1(un) post

de asistent de cercetare stiintifica (medic specialist specialitatea recuperare,

medicina fizica si balneologie);
1(un) post de cercetator stiintific (medic specialist specialitatea genetica).
Concursul se anunta public, prin afisare la sediul institutiei sau al unitatii, si prin publicare
intr-un ziar de circulatie nationala (Viata Medicala), si se desfasoara in conformitate cu prevederile
prezentului statut.
Inscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului.
Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din invatamantul
superior, din institutia ori unitatea respectiva sau din afara acesteia, care are un grad stiintific mai mare
sau egal cu cel al postului scos la concurs.
Probele de concurs si continutul acestora sunt stabilite de consiliul stiintific al institutiei sau al
unitatii organizatoare a concursului.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii .
Concursul se susţine în faţa comisiei de examinare constituită potrivit dispozitiilor Legii
319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la nivelul CNCRNC
”Dr. Nicolae Robanescu”.
La înscrierea pentru concurs candidaţii vor depune la CNCRNC ”Dr. Nicolae Robanescu” un
dosar cuprinzând:
 cerere tip de inscriere;
 copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta,diploma de
licenta ori echivalenta, insotite de foaia matricola;
 copie legalizata de pe cartea de munca sau copie extras de pe Registrul
general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea;

 copie legalizata de pe diploma de doctor in ramura de stiinta
corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri
stiintifice ori academice;
 curriculum vitae;
 lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din cel putin 5
lucrari reprezentative;
 declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu postul pentru care se doreste sa se concureze;
 certificat privind starea de sanatate;
 certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor;
 alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare;
 chitanta de plata a taxei concurs in cuatum de 150 Ron;
Durata si finalizarea concursului este de 30 de zile de la data incheierii inscrierii la nivelul
Comisiei de concurs si de 45 de zile la nivelul institutiei sau unitatii organizatorice.
Unitatea sanitara va verifica dosarele depuse de înscriere la concurs şi vor confirma actele din
dosarele respective.
Dosarele admise se vor afişa la sediul unităţii in termen de 1 zi de la incheierea perioadei de
inscriere.
După expirarea acestui termen nu se admit completări de acte.
Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează Comisiei de contestatii în termen de 24 de
ore din momentul afisarii dosarelor admise, care are obligaţia de a le rezolva în termen de 24 de ore de
la depunere.
Rezultatul concursului se consemnează într-un proces verbal şi se comunică candidaţilor în
termen de 24 de ore de la terminarea concursului.
După comunicarea rezultatelor contestaţiile se depun în scris la comisie, în termen de 24 de ore,
iar răspunsul se comunică în scris de către comisie, în termen de 24 ore de la depunerea contestaţiei.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Nucleului de Cercetare Stiintifica
Medicala se validează de către Academia de Stiinte Medicale.
Rezultatele probelor de concurs se aproba de catre fiecare membru al Comisiei de concurs prin
note de la 10 la 1; nota probei reprezinta media aritmetica a acestora. Comisia intocmeste in termen de 5
zile de la ultima proba un raport cu concluzii de recomandare a candidatului care a obtinut cea mai mare
medie. Pot fi recomandati candidati care au obtinut cel putin media 8 si nici o nota sub 7.Consiliul
stiintific si consiliul de administratie analizeaza raportul si aproba rezultatul concursului.Numirea pe
postul de cercetator stiintific se face prin decizie a conducatorul institutiei.
Concursul va consta in proba scrisa si orala specifica postului.
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