DOCUMENTELE
necesare pentru întocmirea dosarului de concurs prevăzute la anexa nr. 1
din Hotărârea Guvernului nr. 73/2015 privind aprobarea Metodologiei de
concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale
de cercetare-dezvoltare
1. Cererea de inscriere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la metodologie la
componenta dosarului de concurs, si opisul dosarului
2. Copii legalizate de pe diploma de licenta sau echivalenta, precum si de pe diploma de
doctor in stiinte sau atestatul de recunoastere, daca este cazul. Pot fi incluse si copii simple de
pe alte diplome sau titluri stiintifice ori academice, din tara sau din strainatate
3. Adeverinta, in original, eliberata de institutia unde candidatul a avut ultimul loc de
munca, in care se evidentiaza perioadele si functiile profesionale ale candidatului
4. Copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de
concurs, de pe ordinul de acordare a titlului stiintific conform legii
5. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea si indica data
nasterii, potrivit legii, dupa caz
6. Curriculum vitae
7. Lista lucrarilor de specialitate publicate, inclusiv 3 extrase din cele considerate de
candidat a fi cele mai reprezentative
8. Lista brevetelor de inventii la care candidatul este autor/coautor
9. Copii, certificate cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de
concurs, de pe atestatul de absolvire a unor programe de studii, cursuri sau stagii de pregatire
care au ca obiect managementul cercetarii-dezvoltarii, din tara sau din strainatate, sau dovada
ca are experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere a unei unitati de cercetaredezvoltare, a unei subunitati a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare
(laborator, departament etc.)
10. Declaratie pe propria raspundere privind:
a)revocarea anterioara din functia de director general al unui INCD ca urmare a nerealizarii
obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de management sau de mandat
ori ca urmare a neindeplinirii atributiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare;
b)inexistenta unui prejudiciu patrimonial creat unei unitati de cercetare-dezvoltare, conform
legii;
11. Adeverinta medicala, in original, care sa contina, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, si care sa
ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
12. Certificat de cazier judiciar, in original
13. Certificat de cazier fiscal, in original
14. Scrisori de recomandare furnizate de cel putin 3 persoane, specialisti cu reputatie pe
plan national si/sau european si international
15. Oferta manageriala, in plic inchis si sigilat, structurata conform anexei nr. 7 la
metodologie

