
A V I Z 

Institutul de Energetică, MEC 

 anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante: 

1. Director adjunct pe probleme de știință -1 unitate 

2. Secretar științific – 1 unitate 

3. Cercetător științific principal în electrotehnică în laboratorul Securitate energetică, modelare 

și dezvoltare a SE  - 0,5unități. 

4. Cercetător științific coordonator în electrotehnică  în laboratorul Securitate energetică, 

modelare și dezvoltare a SE – 0,5unități. 

5. Cercetător științific coordonator în electromecanică în laboratorul Securitate energetică, 

modelare și dezvoltare a SE - 0,5unități. 

6. Cercetător științific superior în electrotehnică - în laboratorul Securitate energetică, 

modelare și dezvoltare a SE  - 0,5 unități. 

7. Cercetător științific în electrotehnică - în laboratorul Securitate energetică, modelare și 

dezvoltare a SE  - 0,5 unități. 

8. Cercetător științific în electrotehnică - în laboratorul Securitate energetică, modelare și 

dezvoltare a SE  - 0,5 unități. 

 

Conform Regulamentului intern al Institutului de Energetică pentru organizarea și desfășurarea 

concursurilor de angajare pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice (plasat pe pagina dată energetica.md), 

Candidaţii la concurs în termen de 30 de zile de la anunţarea publică a concursului, începând cu data de 

19 octombrie 2021 depun şi înregistrează la serviciul personal al Institutului de Energetică (adresa str. 

Academiei 5, et.4, biroul 431) cererea de înscriere, la care se anexează următoarele acte: 

• fişa personală de evidenţă a cadrelor; 

• copia buletinului de identitate; 

• copii ale diplomelor de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora; 

• copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului; 

• copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea 

cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut; 

• lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, 

precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale). 



Candidaţii care activează în cadrul Institutului de Energetică şi participă la concurs în mod repetat vor 

depune cererea şi copiile actelor actualizate din dosarul personal. 

Candidaţii la funcţiile ştiinţifice elective, vor prezenta darea de seamă despre activitatea ştiinţifică 

(teze, lucrări științifice, publicații) pentru ultimii 4 ani grupului de colaboratori ştiinţifici ai 

subdiviziunii (secției, laboratorului) cu prezenţa obligatorie a 2 membri din Comisia de concurs, în 

termen de cel mult 20 zile după expirarea termenului de înscriere la concurs. 

Subdiviziunea (secţia, laboratorul), prin vot deschis îşi exprimă opinia pro/contra pentru ocuparea 

funcţiei de către persoana respectivă. La vot participă numai personalul scriptic ştiinţific al 

subdiviziunii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării (secţiei, laboratorului).  

Procesul-verbal al şedinţei subdiviziunii (secţiei, laboratorului) şi dosarele personale ale candidaţilor 

vor fi prezentate Comisiei de concurs în termen de cel mult 5 zile. 

 

Cerinţele  pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice corespund art.99 și art.105 din Codul cu privire 

la Știință și Inovare al RM  nr. 259 din 15/07/2004 cu modificări în LP nr. 271 din 23-11-2018. 

 

Articolul 99. Ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi auxiliare în organizaţiile din domeniile cercetării și 

inovării 

(1) Numărul de funcţii ştiinţifice şi de funcţii auxiliare ale organizaţiei de drept public din domeniile 

cercetării și inovării se aprobă de către fondator. 

(2) Funcţiile ştiinţifice ale organizaţiei de drept public din domeniile cercetării și inovării se ocupă pe 

bază de concurs, organizat de conducerea acesteia, în conformitate cu legislația muncii. 

(3) Concursul pentru ocuparea funcţiei ştiinţifice în organizaţia de drept public din domeniile cercetării 

și inovării este transparent şi se anunţă în mijloacele naţionale de informare în masă. La concurs poate 

lua parte orice persoană care întruneşte condiţiile stabilite de cadrul normativ. 

Articolul 105. Condiţiile ocupării funcţiilor ştiinţifice 

(1) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific stagiar sânt necesare studii superioare de masterat 

sau rezidențiat și aptitudini de cercetare. 

(2) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific, pe lîngă întrunirea cerințelor specificate la alin. (1), 

candidatul trebuie să prezinte publicațiile în revistele științifice de specialitate. 

(3) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific superior, candidatul trebuie să posede titlul științific 

de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării 

de cel puțin 3 ani, să prezinte publicații în revistele științifice naționale și internaționale de specialitate. 



(4) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator, candidatul trebuie să posede titlul 

științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și 

inovării de cel puțin 5 ani, să prezinte publicații de valoare în revistele științifice naționale și 

internaționale de specialitate. 

(5) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific principal sînt necesare: grad şi/sau titlu ştiinţific de 

doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor 

cercetător, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puţin 10 ani. 

(6) Pentru ocuparea funcţiei de consultant ştiinţific sînt necesare: titlu de membru titular sau de 

membru corespondent al Academiei de Ştiinţe şi/sau titlu științific de doctor habilitat, grad științific de 

profesor cercetător şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar, vechime în muncă de cel puţin 

30 de ani, 25 din care în domeniile cercetării și inovării şi/sau în sfera ştiinţifico-didactică, precum şi 

limita de vîrsta de pensionare stabilită de legislaţia în vigoare. 

(7) Cercetătorul ştiinţific invitat este angajat în organizaţia din domeniile cercetării și inovării în funcţia 

indicată în invitaţie, cu respectarea prevederilor de la alin.(1)-(6), în bază de contract individual de 

muncă sau contract de prestare a serviciilor, pe durată determinată. 
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