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Către :  

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

D-lui Sebastian-Ioan BURDUJA-Ministrul cercetării, inovării și digitalizării 

 

c.c.: Agenția Spațială Română 

 

Referitor la: Anunțul publicat la data de 17.01.2023 privind organizarea concursului 

pentru ocuparea , pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la 

Agenția Spațială Română  

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Ca urmare a examinării documentelor publicate de MCID privind : 

 Cerințele specifice prevăzute în fișa de post, 

 Cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 Bibliografia 

 Tematica 

vă facem cunoscut punctul de vedere al Societății Române de Fotogrammetrie și 

Teledetecție (SRFT), după cum urmează: 

Analiza efectuată de către membrii asociației noastre, specialiști recunoscuți pentru 

activitatea profesională desfășurată în domeniul Observării Terrei, atât în mediul 

public universitar și cercetare-dezvoltare dar și în sectorul industrial, la solicitarea 

Consiliului director al SRFT, a luat în considerare, cu prioritate, cerințele științifice și 

tehnice care se regăsesc în condițiile obligatorii solicitate candidaților: 

1. În ceea ce privește paragraful punctul 3.1 litera a - Studii de specialitate: studii 

universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

fundamental științe inginerești sau matematică și științe ale naturi- 

considerăm că enumerarea este limitativă neincluzând studiile în domeniul 

drept spațial, diplomă care nu se regăsește în lista specializărilor de profil din 

țara noastră, dar care a fost obținută în străinătate de experți români chiar și la 



 

 

 

[2/4] 

_____________________________________ 

Bulevardul Lacul Tei 124, București 

Email: chair.srft@srft.ro; contact.srft@srft.ro 

Mobile: +40744506880 

Web: http://www.srft.ro 

nivel doctoral, o parte din aceștia fiind angrenați în activitățile ROSA. Ne 

punem întrebarea de ce specializări de tip MBA în acest domeniu de nișă, cu 

diplome recunoscute obținute la universități cu notorietate din țări considerate 

puteri spațiale, nu sunt luate în considerare. 

2. În ceea ce privește paragraful punctul 3.1 litera b -  Grad științific minim CS 

II sau deținerea titlului de doctor în științe inginerești sau matematică și științe 

ale naturii -  vă semnalăm faptul că  nu este admisibilă echivalența gradului 

științific CS II cu titlul de doctor în științe. Ierarhizarea este strict 

reglementată de legislația în vigoare, obținerea gradelor științifice CS II sau 

CS I fiind supusă validării comisiilor de specialitate ale Consiliului Național 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare 

(CNATDCU) pe baza unor criterii de evaluare bazate pe acordarea de punctaje 

prevăzute ca standarde minimale. De asemenea, trebuie luată în considerare și 

îndeplinirea unor standarde minimale similare de către cadrele didactice 

universitare pentru abilitare sau pentru obținerea titlurilor de profesor sau 

conferențiar.  

3. În ceea ce privește paragraful punctul 3.1 litera d - Cunoașterea la nivel fluent 

scris/citit/vorbit în cel puțin 2 limbi de circulație internațională, din care 

obligatoriu limba engleză, inclusiv limbajul de specialitate, oficial și 

comercial. Trebuie să dețină abilitatea de purta negocieri internaționale cel 

puțin în limba engleză – considerăm că formularea cerințelor este 

inadecvată, nefiind solicitate documente de eligibilitate care pot dovedi 

aceste abilități (de.ex. atestate de tip FIDES, sau DELF/DALF, 

CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS, DSD, GOETHE, etc.. Cât privește abilitatea 

de a purta negocieri, nu am identificat metode obiective de atestare a acestor 

calități. Considerăm, implicit, că membrii comisiei de evaluare ar trebui să fie 

calificați pentru a putea să testeze / examineze obiectiv nivelul candidaților. 

4. În ceea ce privește paragraful punctul 3.1 litera d - Minimum 5 ani experiență 

într-o instituție de cercetare pe o poziție de conducere sau minimum 5 ani 

experiență, pe o poziție de conducere, într-un sector economic de înaltă 

tehnologie asociat domeniului aerospațial – considerăm că formularea este 

limitativă nefiind luată în considerare experiența ca director/responsabil de 

proiect în cadrul unor proiecte cu finanțare națională sau europeană obținute 

pe bază de competiție, sau coordonarea unor proiecte ESA. 

5. În ceea ce privește paragraful punctul 3.1 litera e - Minimum 5 ani de 

experiență internațională în domeniul aerospațial (organisme/instituții 

internaționale) considerăm că formularea este inadecvată, nefiind 
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enumerate ca exemplu astfel de entități (de ex. ESA, EUSPA, EURISY, 

ESPI, IAA…). Menționăm că NASA, CNES, DLR, ASI, CSA, BELSPO sunt 

organisme de nivel național.  

6. De asemenea semnalam o confuzie flagrantă prin menționarea domeniului 

aerospațial. Domeniile spațial și aerospațial sunt esențial diferite. 

Recomandăm consultarea terminologiei Uniunii Europene unde 

domeniul spațial este clar definit, inclusiv organizatoric (DG – industrie 

de Apărare și Spațiu), iar  Activitățile ROSA sunt strict legate de spațiu 

nu de aeronautică !   

7. În ceea ce privește bibliografia și tematica de concurs indicate, considerăm că 

unele dintre documentele enumerate corespund in cea mai mare măsură 

cerințelor pentru funcțiile de director economic (Codul fiscal) sau responsabil 

resurse umane (de ex. Codul muncii), includerea acestora ca subiecte de 

concurs fiind inadecvată sau chiar părtinitoare. Tot referitor la bibliografie , 

vă semnalam faptul că Regulamentul (UE, Euratom) nu are legătură cu 

sectorul spațial. În schimb, cele cinci tratate internaționale privind spațiul pe 

care România le-a ratificat și le aplică nu sunt incluse nici ca bibliografie, nici 

ca tematică (www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties.html). De 

fapt, toate activitățile spațiale sunt guvernate prin aplicarea acestor tratate, iar 

cel care va conduce activitățile ROSA trebuie, obligatoriu, să cunoască 

conținutul acestor tratate. Un detaliu relevant privind superficialitatea cu care 

a fost introdus criteriul cunoașterii limbajului de specialitate, este demonstrat 

de lipsa dicționarelor tematice din bibliografie.  

8. Se mai specifică în anunț că viitorul director general va încheiai contract de 

munca cu ministerul care subordonează ROSA. Aceasta este in evidentă 

contradicție cu legea - HG 923 / 1995 care sta la baza organizării ROSA, 

agenția fiind instituție finanțată integral din venituri proprii. 

Chiar dacă tipul de contract de muncă propus nu este un detaliu de natură științifică 

sau tehnică, vă semnalăm că este evidentă eroarea materială de a scoate la concurs un 

post de conducere de asemenea anvergură pentru durată nedeterminată. De altfel, deși 

nu ne pronunțam, par încălcate legile de organizare a ROSA si cea a personalului CDI, 

ambele in vigoare. 

Urmare a analizelor și consultărilor, punctul de vedere al specialiștilor din SRFT este 

convergent, iar concluzia este că ar trebui revizuite formulări și condiționalități 

specificate în documentația de concurs, astfel încât selecția să nu inducă riscuri majore 

pentru sectorul spațial în ansamblu. Chiar și introducerea unei probe scrise indică 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties.html
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orientarea către un anumit profil de candidaturi, de tip funcționar public, 

experții recunoscuți din domeniu fiind reticenți în a se înscrie la concurs.  

Recunoașterea capabilităților de care comunitatea științifică și tehnică este cea care 

validează cunoștințele unui expert, iar din informațiile care ne-au parvenit, rezultă că 

în comisia de examinare nu sunt incluși specialiști din structura ROSA. Neglijarea 

experienței corpului multidisciplinar de cercetători care activează la Agenția Spațială 

Română denotă superficialitate indicând clar intenția de a transforma această 

organizație în structură a ministerului. Dacă se ce consideră că aspectul birocratic este 

mai important decât cel tematic, este destul de vizibil faptul că acest concurs are o 

orientare către selectarea unui funcționar public, iar acest profil se potrivește cu o 

poziție de director executiv, nu de director general.  

Ținând seama de aceste  observații privind organizarea concursului solicităm 

anularea actualei proceduri de selecție după corectarea inadvertențelor 

semnalate și completarea cu elemente cu adevărat specifice sectorului spațial. De 

fapt, un astfel de anunț sugerează neseriozitate și vedere politică pe termen scurt, 

abordare nespecifică activităților spațiale. 

Față de aceste multiple carențe, inadvertențe si încălcări ale legii chiar în fondul 

anunțului si care denotă și lipsa de competenta a celor care l-au elaborat, vă 

rugăm să dispuneți anularea imediată a acestui concurs. 

Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT) este afiliată din anul 

1969 la ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing), cea 

mai veche organizație profesionala de inginerie în domeniu, care a fost constituită în 

1910. 

Vă asigurăm, Domnule Ministru, că asociația noastră va acorda în permanență atenție 

modului în care se dezvoltă activitățile spațiale în țara noastră, iar dacă vom fi 

solicitați, vă vom oferi, de câte ori va fi nevoie, sprijin și consultanță în domeniul 

nostru de activitate. 

 

Cu stimă, 

Președinte SRFT, 

Prof.univ./CS I Alexandru BADEA  


