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                                                                         Nr. ICIA: 101 din 13 martie 2023 

 

 

 

ANUNŢ 
 

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai 
Drăgănescu” al Academiei Române - ICIA, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr 13 
sector 5 Bucureşti, aripa de vest etaj 3, organizează în perioada 14 martie – 15 mai 
2023 concurs, conform Legii 319/2003, pentru ocuparea unui post de Cercetător 
Ştiinţifc I (CS I), normă întreagă, durată nedeterminată. 

 
Concursul se va desfăşura la sediul ICIA. 
 
Cerinţele minimale sunt:  
 

- să fie absolvenţi ai unei facultăţi tehnice, studii de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă;  

- să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior 
de cel puțin 9 ani și titlul științific de doctor;  

- pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării 
științifice, o vechime de 15 ani în profilul postului. 
 
Actele necesare întocmirii dosarului de concurs, conform Legii 319/2003 

consolidată la zi, sunt: 
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului ICIA; 
b) originalul1 şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 

identitatea, potrivit legii, (după caz); 
c) copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii legalizate ale documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de ICIA:  

 copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă,  

 copie legalizată de pe diploma de licenţă ori echivalentă, însoţită de foaia 
matricolă,  

                                                           

1 Se cer atât originalul cât şi copia pentru a stabili conformitatea cu originalul 
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 copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general 
de evidenţă a salariaţilor, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor pentru a dovedi vechimea  in care se evidenţiază 
traiectoria profesională (perioadele şi functiile profesionale ale candidatului în 
invăţământul superior/în cercetare ştiinţifică/alte activităţi)2;      

 copie legalizată de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice (dacă este 
cazul);      

d) curriculum vitae (format Europass, semnat pe fiecare pagină); 
e)  lista lucrărilor publicate2, structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu 

criteriile de evaluare, în această ordine: teza (tezele) de doctorat; cărţi publicate; 
articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 
recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în 
volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi 
străinătate (cu ISI şi/sau BDI); brevete de invenţie; creaţii artistice/performanţe 
sportive; proiecte de cercetare/dezvoltare pe bază de contract/grant; altele (inclusiv 
citările); cel puțin 5 lucrări reprezentative3; 

f) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis 
infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comisinfracţiunisexuale, de 
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea 
Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 
Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru 
posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, 
precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 
direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică 
a unei persoane4; 

g) fisa de evaluare2 din partea candidatului (semnata de candidat) in care acesta 
prezinta indeplinirea standardelor minimale nationale aprobate prin Ordin de 
Ministru; 

                                                           

2 Conform recomandarilor CNATDCU accesibile la adresa: 
https://www.old.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/promovare-csi-csii 
/2020/lista-documente-cs.pdf si/sau https://www.old.research.gov.ro/ro/arti 
col/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-
cs-ii#Promovarea%20CSI-II 

3 Conform Legii 319/2003 Art. 15 alin e) 
4 Conform Hotărârii 1336/2022 
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h) declaratia de asumare a raspunderii scrisa de mana de catre candidat2 cu toate 
datele de identificare – in care afirma ca: datele din dosar se refera la propriile 
activitati si realizari, in caz contrar candidatul suportand consecintele declaratiilor 
in fals in conformitate cu legislatia in vigoare; 

i) declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal,conform regulamentului (UE) 2016/6792 

j) 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. 
 

Dosarele de concurs se primesc la secretariatul institutului până la data 13 
aprilie  2023 ora 14:00, iar rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la sediul şi pe site-ul 
institutului în data  20 aprilie 2023. 

 
Concursul va consta în: analiza dosarului de înscriere la concurs şi verificarea 

îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile 
adaptate specificului activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale şi 
se va desfăşura după cum urmează:  

 

 Selectia de dosare se va desfăşura în 18 aprilie  2023; 
 

 Analiza dosarului de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului 
activităţii locului de muncă a candidatului şi a performanţelor sale se va desfășura în 
perioada 25 aprilie – 9 mai 2023 iar rezultatele vor fi afişate la sediul ICIA şi pe 
site în data de 10 mai 2023. 

 
Rezultatele finale vor fi afişate la sediul şi pe situl ICIA în data 15 mai  2023. 
 
Candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul ICIA cu privire la rezultatele 

selecţiei dosarelor şi probelor de concurs în termen de o zi  lucrătoare de la data 
afişării rezultatului iar rezultatul soluţionării contestaţiilor va fi afişat în termen de o zi 
lucrătoare. 
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Tematica şi bibliografia 

Specializarea:  „ Inteligenţă Artificială” 
 
 
Tematică 
 
Inteligenţa și Integrarea sistemelor informatice 
 
Bibliografie 
 
Jay, R. Galbraith: Achieving Integration Through Information Systems; Editura LEGARE 
STREET PR, October 2022; ISBN 1017740739  
Jeffrey O. Grady: System Integration; ISBN: 9780367449452; Publication Date: 
2019/12/02 
Gary O. Langford: Engineering Systems Integration: Theory, Metrics, and Methods; ISBN: 
9781138074125; Publication Date: 2017 
Luis A. Leiva, Cédric Pruski, Réka Markovich, Amro Najjar, Christoph Schommer; 
Artificial Intelligence and Machine Learning; Editor: Springer Nature Switzerland 
AG, Publication date January 2022, EAN 9783030938413  
https://intellectdata.com/data-integration-using-ai-and-machine-learning/ 
http://xenia.media.mit.edu/~kris/ftp/AIMag-CDM-ThorissonEtAl04.pdf 
http://www.python.org/pycon/2005/papers/4/MissionEngine.WhitePaper.pdf 

 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10:00 – 14:00 la 

telefon 021-3188106 int 3346 sau 0740165448 sau la sediul ICIA de la 
secretarul comisiei de concurs: d-na Irina Trufaşu. 

 
Vizat, 
Consilier juridic ICIA, 

DIRECTOR ICIA,  
ACAD. IOAN DAN TUFIŞ 

 

https://intellectdata.com/data-integration-using-ai-and-machine-learning/
http://xenia.media.mit.edu/~kris/ftp/AIMag-CDM-ThorissonEtAl04.pdf
http://www.python.org/pycon/2005/papers/4/MissionEngine.WhitePaper.pdf
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CALENDARUL DESFASURĂRII CONCURSULUI ORGANIZAT DE 

ICIA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CSI, NORMĂ 

ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ 

 

14 martie 2023- 13 aprilie 2023 Depunerea dosarelor de inscriere 
la concurs 

18 aprilie 2023-19 aprilie 2023 Selectia dosarelor 
20 aprilie 2023 Rezultate selecție dosare 
21 aprilie 2023 Depunere contestatii selecție dosare 
24 aprilie 2023 Rezultate contestatii selecție dosare 
25 aprilie 2023- 9 mai 2023 Analiza dosarelor și verificarea 

îndeplinirii condițiilor prevăzute 
de lege și aprecierea prin punctaj 

10 mai 2023 Rezultate analiza dosarelor și 
verificarea îndeplinirii condițiilor 
prevăzute de lege și aprecierea prin 
punctaj 

11 mai 2023 Depunerere contestatii la analiza 
dosarelor 

12 mai 2023  Rezultate contestatii la analiza 
dosarelor 

15 mai 2023 Rezultate finale 
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COMISIA DE CONCURS: 

Presedinte: Acad. Ioan Dan Tufiş 

Membrii:     Acad. Gheorghe Tecuci 

         Prof. Dr. Ing. Ştefan Trăuşan-Matu – UPB, ICIA 

          Prof. Dr. Ing. Nicolae Ţăpuş – m.c. al Academiei Române             

         Prof. Dr. Dan Cristea – m.c. al Academiei Române             

 

Secretar:  Irina Trufașu 

 

COMISIA PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR : 

  

Presedinte: Dr. Mat. Angela Ioniţă, CS I, ICIA 

Membrii:    Acad. Florin Filip 

        Prof. Dr. Ing. Mihai Dascălu - UPB 

                    Prof. Dr. Ing. Corneliu Burileanu - UPB 

          Prof. Dr. Ing. Adriana Vlad – afiliat ICIA 

 

Secretar: Irina Trufașu 
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MODEL DE CERERE DE ȊNSCRIERE 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

Subsemnatul/a …….., cu adresa …., e-mail:   …, tel: … vă rog să-mi aprobaţi 
înscrierea la Concursul pentru ocuparea funcţiei de CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC II, 
SPECIALIZAREA  „INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ CENTRATĂ PE LIMBAJ, PLN, DEEP 
LEARNING, NEURAL COMPUTING” organizat de INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ “MIHAI DRĂGĂNESCU” în perioada   …. 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.  
Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului. 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal declar următoarele:  
Îmi exprim consimţământul          Nu îmi exprim consimţământul   
cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal 
necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.  
Îmi exprim consimţământul          Nu îmi exprim consimţământul   
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii 
certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din 
cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate 
publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în 
vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care 
presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot 
reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.  
Îmi exprim consimţământul          Nu îmi exprim consimţământul   
ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii 
extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra 
consimţământului acordat prin prezentul formular. Declar pe propria răspundere că în 
perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea 
disciplinară ................................. . Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile 
art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest 
formular sunt adevărate.  
 
Data:  
Semnătura: 


