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Nr. ICIA: 168 din 1 iulie 2015 

 

ANUNŢ 

INSTITUTUL DE CERCETÃRI PENTRU INTELIGENŢÃ ARTIFICIALÃ “MIHAI 

DRÃGÃNESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ÎNFIINŢAT PRIN HG NR. 695/2002 

ORGANIZEAZÃ ÎN DATA DE 14 AUGUST 2015 CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI DE DIRECTOR ADJUNCT/ŞTIINŢIFIC. 

CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:  

 STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ ŞI  

 TITLUL ŞTIINŢIFIC DE DOCTOR;  

 CEL PUŢIN TITLUL DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC II SAU CONFERENŢIAR 

UNIVERSITAR;  

 EXPERIENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN PROFILUL 

INSTITUTULUI;  

 COMPETENŢĂ MANAGERIALĂ, DECIZIONALĂ ŞI PROFESIONALĂ, 

PROBATĂ PRIN EXPERIENŢA ANERIOARĂ. 

 

DOSARELE DE CONCURS SE DEPUN LA ICIA PÂNĂ LA DATA DE 31 IULIE 

2015  ORA 15:00. 

CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA LA SEDIUL ICIA DIN CALEA 13 

SEPTEMBRIE NR. 13, SECTOR 5, BUCUREŞTI, ARIPA DE VEST, ETAJ III, CAM. 

3312, ÎN DATA DE 14 AUGUST 2015 ORA 11:00. 
 

 

DIRECTOR ICIA, 

ACAD. IOAN DAN TUFIŞ 
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Nr. ICIA: 169 din 1 iulie 2015 

 

Condiţii de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de  

Director adjunct/ştiintific la Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă 

Artificială „Mihai Drãgãnescu” al Academiei Române 

 

Pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct/ştiinţific poate candida orice persoană fizică 

care corespunde condiţiilor de participare prevăzute în Regulamentul Academiei Române pentru 

ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române. 

 

La concursul de ocupare a postului de director adjunct/ştiintific pot participa persoanele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 au cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; 

 nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie; 

 sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau 

de unităţile sanitare abilitate; 

 au studii superioare de specialitate de lungă durată; 

 au pregătire profesională şi experienţă corespunzătoare postului pentru care 

candidează; 

 au titlul de doctor;  

 au cel puţin titlul de cercetător ştiintific gradul II sau conferenţiar universitar .  
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS 

La înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Director adjunct/ştiinţific, candidaţii 

vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs;  

b) copie act de identitate;  

c) copii legalizate de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 

precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;  

d) copie, după caz, de pe ordinul/decizia de numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul 

I/II sau profesor universitar/conferenţiar universitar.  

e) curriculum vitae (semnat şi datat);  

f) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);  

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate;  

h) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.  

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

 

Pentru funcția de Director adjunct/ştiinţific, concursul  constă  în: 

a) analiza şi evaluarea dosarului candidatului; 

b) proba interviu. 
 


