ANEXA Nr. 1
la metodologie

C O N D I Ț I I D E PA R T I C I PA R E

la concursul pentru ocuparea funcției de director general la INCD

Art. 1. — Persoana care participă la concursul pentru
ocuparea funcției de director general la INCD trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. Condiții generale:
a) are pregătire profesională corespunzătoare și experiență
relevantă în domeniul specific de activitate al INCD sau într-un
domeniu înrudit;
b) cunoaște limba română, are capacitate deplină de
exercițiu și disponibilitatea să se angajeze pentru îndeplinirea
atribuțiilor cu timp de muncă cu durată integrală, cel puțin pentru
un mandat de 4 ani.
2. Condiții specifice:
a) este specialist în cel puțin unul dintre domeniile de activitate
ale INCD, atestat cel puțin ca cercetător științific gradul II sau
deține un grad de cercetător științific experimentat1 echivalent2
care îndeplinește cel puțin standardele minimale naționale
pentru CS II, în domeniul de activitate al INCD, în vigoare la data
publicării anunțului pentru concurs;
b) are referințe profesionale relevante pentru experiența în
domeniul de activitate al INCD sau într-un domeniu înrudit,
dovedită prin scrisori de recomandare furnizate de cel puțin
3 persoane, specialiști cu reputație pe plan național și/sau
internațional;
c) are experiență managerială dovedită de minimum 5 ani în
activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare
sau a unei structuri organizatorice (de exemplu, consiliu de
administrație, consiliu științific, laborator, secție, departament).
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3. Condiții de probitate morală:
a) să nu aibă antecedente penale;
b) să nu fi fost sancționată pentru încălcarea dispozițiilor
legale în materie fiscală;
c) să nu fi fost sancționat pentru abateri de la normele de
etică și bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.
4. Condiții de compatibilitate:
— să nu dețină părți sociale sau acțiuni atât candidatul, cât
și soțul, rudele și afinii acestuia până la gradul al doilea inclusiv,
la o societate cu același profil sau cu care INCD este în legături
comerciale directe.
Art. 2. — În condițiile în care pentru ocuparea funcției de
director general al unui INCD sunt necesare avize favorabile
ulterior emiterii actului administrativ de numire, cum ar fi avizul
ORNISS sau altele echivalente, neobținerea avizului favorabil
conduce la eliberarea din funcția de director general al INCD.

conformitate cu Recomandarea 2005/251/CE emisă în baza Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special art. 165.
baza confirmării Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind îndeplinirea condițiilor
pentru acordarea gradelor profesionale de CS I, respectiv CS II.
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