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ANUNȚ

Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Timi oara, B-dul. Mihai Viteazulș
nr.  24,  jude ul  Timi ,  ț ș organizează  concurs pentru ocuparea  func iei  contractuale vacante peț
perioadă determinată  cu timp par ial  de  ț Manager financiar,  conform HG nr.286/2011,  în
cadrul  Proiectului  „ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul
chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN. 

Documentele necesare înscrierii la concurs:
 cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducerii  Institutului  de  Chimie  ,,Coriolan

Drăgulescu’’;
  actul de identitate (copie i original);ș
 documentele care atestă nivelul studiilor i a altor acte care atestă efectuarea unorș

specializari (copie i original);ș
 originalul i copia carnetului de muncă/adeverin a de vechime;ș ț
 originalul i copia  certificatului de na tereș ș  i ș căsătorie (dacă este cazul);
 declara ia  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  care  să-l  facăț

incompatibil cu func ia pentru care candidează, cu completarea dosarului de concursț
până la data primei probe de concurs cu în original;

 adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numeleț
emitentului i calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătă ii.ș ț

 curriculum vitae datat i semnat;ș

Condi iile necesare ocupării unui post de natură contractuală:ț
Pentru  a  ocupa  postul  vacant  candida ii  trebuie  să  îndeplinească  următoarele  condi iiț ț

generale, conf. art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificările i completările ulterioare:ș

a) are cetă enie română, cetă enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelorț ț
apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România;ț ț ș
b) cunoa te limba română, scris i vorbit;ș ș
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerci iu;ț
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităt iile sanitare abilitate;ț ț
f)  îndepline te  condi iile  de studii  i,  după caz,  de vechime  sau  alte  condi ii  specificeș ț ș ț
potrivit cerin elor postului scos la concurs;ț
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvâr irea unei infrac iuni contra umanită ii, contraș ț ț
statului  ori  contra  autoritătii,  de  serviciu  sau  în  legătură  cu  serviciul,  care  împedică



înfăptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni săvâr ite cuț ț ț ș
inten ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func iei, cu excep ia situa iei în care aț ț ț ț
intervenit reabilitarea.

Condi iile generale si specifice necesare pentru ocuparea postului:ț

 Studii superioare în domeniul economic - 4 ani;
 Experien ă în eviden a financiară i contabilă;ț ț ș
 Experien ă în coordonarea echipelor de lucru;ț
 Certificat conform Ordinului nr. 496 din 31 martie 2014 privind atestarea cuno tin elor ș ț

dobândite în domeniul  Sistemului european de conturi.

Dosarele de concurs  se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de
Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timi oara, în perioada ș 18.03.2021-
02.04.2021 inclusiv, ora 1600.

Concursul pentru ocuparea postului vacant de Manager financiar, constă în 3 etape,
după cum urmează: 

- Selec ia dosarelor de înscriere;ț
- Proba scrisa;
- Interviul.
Rezultatul  selec iei  dosarelor  se  afi ează  la  sediulț ș  Institutului  de  Chimie  ,,Coriolan

Drăgulescu” i pe site-ul institu iei ș ț https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 05.04.2021.
Proba scrisă se va desfă ura în data deș  09.04.2021, ora 1000 la sediul Institutului de Chimie

,,Coriolan Drăgulescu”, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timi oara. Accesul în sala de concurs se vaș
face în baza căr ii de identitate în original, iar candida ii sunt ruga i să se prezinte cu 10 minuteț ț ț
înainte de începerea probei scrise.
           Rezultatul probei scrise se va afi a la sediul Institutului de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu”ș
i pe site-ul unită ii  ș ț https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 09.04.2021 ora 1500,           candida iiț

promova i fiind cei care au ob inut minimum 70 de puncte. Numai candida ii promova i la probaț ț ț ț
scrisă se pot prezenta la interviu.

Interviul se va desfă ura în data de  ș 13.04.2021 ora  1000 la sediul Institutului de Chimie
“Coriolan Drăgulescu”, B-dul. Mihai Viteazul, nr. 24, Timi oara.ș

Rezultatul interviului se va afi a la ș Institutului de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu” i pe site-ș
ul unită ii ț https://acad-icht.tm.edu.ro. Candidatii promovati fiind cei care au obtinut minimum 70
de puncte.

După afi area rezultatelor ob inute la selec ia dosarelor, proba scrisă i proba interviu,ș ț ț ș
candida ii nemul umi i pot depune contesta ie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la dataț ț ț ț
afi ării rezultatului selec iei dosarelor, respectiv de la data afi ării probei scrise i a interviului,ș ț ș ș
sub sanc iunea decăderii din acest drept.ț

Informa ii suplimentare se pot ob ine la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818ț ț
int 111.
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