
REGULAMENT 
pentru organizarea �i desfa�urarea concursurilor pentru ocuparea 

functiilor �i acordarea gradelor profesionale de CS II �i CS I in cadrul 
lnstitutului de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Regulamentul privind organizarea �i desfa�urarea concursurilor pentru ocuparea �i 

acordarea gradelor profesionale de CS I �i CS II in cadrul Institutului de Speologie "Emil Racovita'' 

al Academiei Romane (ISER), a fost elaborat in concordanta cu prevederile urmatoarelor legi: 
• Legea Nr. 319/2003, cu modificarile ulterioare;
• Ordinul Ministerului Educatiei Nationale �i Cercetarii Stiintifice Nr. 6129/2016 privind

aprobarea standardelor minimale necesare �i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare �i a atestatului de abilitare; 
• Conditiile privind promovarea in grad a cercetatorilor �tiintifici - CS II �i CS I, aprobate de

Ministerul Cercetarii �i Inovarii �i inscrise pe site-ul ministerului. 

Art. 2. Concursul consta in analiza dosarului de concurs, verificarea indeplinirii conditiilor 

prevazute de lege �i aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activitatii 

locului de munca, a candidatului �i performantelor sale. 

Art. 3. Dispozitiile prezentului Regulament se aplica personalului de cercetare care urmeaza 

sa-�i desfa�oare activitatea in cadrul ISER. 

CAPITOLUL II 
ACORDAREA GRADELOR PROFESIONALE �I iNCADRAREA PE 
FUNCTII 

Art. 4. Acordarea gradelor profesionale �i incadrarea pe functii de cercetare �tiintifica se 

face pe baza evaluarii performantelor profesionale, prin concurs organizat cu respectarea 

prezentului regulament. 

Art. 5. Numarul de posturi pe functii �i grade profesionale care sunt scoase la concurs se 

propune de catre Consiliul Stiintific al ISER, in concordanta cu necesitatile realizarii programului 

de cercetare al unitatii �i cu resursele financiare ale acesteia. 

Art. 6. Conditiile minime de pregatire �i experienta profesionala pe care trebuie sa le 

indeplineasca persoanele supuse evaluarii pentru activitatea de cercetare �tiintifica, in vederea 

acordarii gradului profesional de CS I �i CS II, sunt urmatoarele: 

a) pentru gradul profesional de CS I - sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare deosebita,

demonstrata prin publicatii, corespunzatoare cu profilul postului �i titlul �tiintific de doctor ; 

b) pentru gradul profesional de CS II - sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare

deosebita, demonstrata prin publicatii �i corespunzatoare cu profilul postului �i titlul �tiintific de 

doctor; 


















