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P R E C I Z Ă R I 
referitoare la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea 

postului/acordarea titlului de cercetător ştiinţific gradul I, respectiv de cercetător ştiinţific gradul II 
 
 Actele normative care reglementează organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru 
ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional) de cercetător ştiinţific gradul I, respectiv de 
cercetător ştiinţific gradul II, sunt următoarele: 
 1. – Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003, 
 2. – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3904/2006 de aprobare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 24.05.2006, 
 3. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5100/2005 pentru aprobarea Sistemului  de 
evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul  I, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 941 din 21.10.2005, 
 4. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5101/2005 pentru aprobarea Sistemului  de 
evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 941 din 21.10.2005. 
 5. Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3548/2006 de completare a Ordinelor nr. 5098, 
5099, 5100 şi 5101 din 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 10.04.2006. 
 6. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5898/2008 privind modificarea şi 
completarea ordinului nr. 5100/2005 pentru aprobarea Sistemului  de evaluare privind conferirea titlului de 
cercetător ştiinţific gradul  I, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 795 din 27.11.2008, 
 7. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5899/2008 privind modificarea şi 
completarea ordinului nr. 5101/2005 pentru aprobarea Sistemului  de evaluare privind conferirea titlului de 
cercetător ştiinţific gradul  II, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 795 din 27.11.2008. 
 
 Dosarele de concurs şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative, depuse şi înregistrate la 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică pentru analiză şi confirmare/infirmare a rezultatului 
concursului, care nu îndeplinesc toate condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, menţionate 
mai sus, vor fi returnate instituţiei sau unităţii de cercetare-dezvoltare care a organizat concursul. 
 
 Pentru ca dosarul de concurs, ce se depune la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, să 
conţină toate documentele prevăzute în reglementările legale de mai sus a fost întocmită o Listă completă 
cu aceste documente, prezentată alăturat. 
 Recomandăm ca documentele din dosarul de concurs să fie prezentate în ordinea menţionată în 
listă. 
 De asemenea, prezentăm alăturat şi modelul pentru Fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi 
realizărilor profesional-ştiinţifice. 
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