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ANUNȚ 

 

 Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, B-dul. Mihai Viteazul 

nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de: 

 Asistent de cercetare științifică, 1/1 normă, pe durată nedeterminată. 

Cerințele postului: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul chimie sau 

farmacie.  

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între 22.03.2021 și 22.04.2021. 

Concursul constă în proba scrisa cu subiecte specifice profilului postului, proba orală și 

proba practică.  

 Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

 Cererea candidatului adresată conducerii Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu”, prin 

care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent cercetare științifică, 

aprobată de directorul institutului, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de 

candidat și datată; 

 Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori 

echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau 

copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților (daca este cazul); 

 Curriculum vitae datat și semnat; 

 Copie după actul de identitate, certificatul de naștere și căsătorie (dacă este cazul); 

 Cazierul judiciar; 
 Adeverință medicală. 

Dosarele de concurs se întocmesc conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare și Legii educației naționale nr. 1/2011, și se vor depune la Compartimentul 

Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, 

Timișoara, până la data de 22.04.2021 ora 12
00

. 

Selecția dosarelor va avea loc în data de 22.04.2021 ora 14
00.

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 23.04.2021 ora 10
00

 la sediul Institutului de 

Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara. Lucrarea va fi apreciată de 

către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10; nota probei reprezintă media 

aritmetică a acestora. Nota minimă de promovare a probei scrise este 8,00. 

Proba orală și proba practică se va desfașura în data de 26.04.2021 ora 10
00

 la sediul 

Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara. Probele vor 

fi apreciate de către fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10; notele fiecarei probe 

reprezintaă media aritmetică a acestora. 

 Nota minimă de promovare a probei orale și a probei practice este 8,00. Punctajul final 

reprezintă media aritmetică a notelor obținute din notarea probei scrise, a probei orale și a probei 

practice. Rezultatul concursului se afișează la sediul Institutului în data de 26.04.2021 ora 14
00

. 

Candidații pot depune contestații cu privire la rezultatul concursului. Comisia de soluționare a 

contestațiilor va afișa rezultatul contestațiilor depuse, în data de 27.04.2021, ora 15
00

.  

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, tel. 

0256/491818, int. 111.       
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