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ACADEMIA ROMÂNĂ 

INSTITUTUL DE CHIMIE  „CORIOLAN DRĂGULESCU”  
Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, RO-300223,  Timişoara, România 

tel:  0256-491818; fax: 0256-491824 

 

Nr. înregistrare: 03031 / 03.03.2022 

ANUNȚ 

 

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

nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante 

pe perioadă determinată, pentru o normă cu timp parțial, de Responsabil informare și 

publicitate și Expert tehnic VI conform Procedurii interne de recrutare şi selecţie nr. 

672/18.05.2021, în cadrul  Proiectului „ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligentă 

în domeniul chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN.  

Documentele necesare înscrierii la concurs:  

a) cerere de înscriere la adresată conducerii Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu”; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile şi originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile şi originalele documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

d) un document care atestă vechimea în muncă. în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării procedurii de selecţie de către medicul de familie al candidatului sau 

de către unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae, model Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină. 

 

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală: 

Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale, conf. art. 5 din Procedurii interne de recrutare şi selecţie nr. 672/18.05.2021, cu 

modificările și completările ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România: 

b) cunoaşte limba română și engleză, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului pentru care urmează să fie selectat; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
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intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

Condițiile generale si specifice necesare pentru ocuparea postului: 

• Studii superioare absolvite cu diploma de licență.  

Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de 

Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara, în perioada 04.03.2022- 

08.03.2022 inclusiv, ora 1500. 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Responsabil informare și publicitate 

si Expert tehnic VI, constă în 2 etape, după cum urmează:  

- Selecția dosarelor de înscriere; 

- Interviul. 

Rezultatul selecției dosarelor se afișează la sediul Institutului de Chimie ,,Coriolan 

Drăgulescu” și pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 09.03.2022, ora 1500. 

Interviul se va desfășura în data de 15.03.2022, ora 1000 la sediul Institutului de 

Chimie ,,Coriolan Drăgulescu”, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, Timișoara. Accesul în sala de concurs 

se va face în baza cărții de identitate în original. 

           Rezultatul interviului se va afișa la sediul Institutului de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu” și pe 

site-ul unității https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 16.03.2021 ora 1000, candidații promovați fiind 

cei care au obținut minimum 70 de puncte.  

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu, 

candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o 24 de ore de la data afișării 

rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării probei scrise și a interviului, sub 

sancțiunea decăderii din acest drept. 

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 

int 111.        

         

           

 

 Secretarul comisiei de concurs 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acad-icht.tm.edu.ro/
https://acad-icht.tm.edu.ro/
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BIBLIOGRAFIE pentru postul de Expert tehnic VI : 

 

1. Metode fizice în chimia anorganică.  I Pogany, M. Banciu  - Editura Științifică București, 

1972. 

- Spectometrie de masa; 

- Cromatografie. 

 

BILIOGRAFIE pentru postul de Specialist informare și publicitate: 

1. Manualul de Identitate Vizuala - Instrumente Structurale 2014-2020 in România 

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf 

https://www.fonduri-

ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf 

2. Ghidul solicitantului - aferent actiunii 1.1.1 - Capitolul 9. Informare si publicitate 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poc-ghidul-solicitantului-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-

activitati-productive/ 

3. https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/comunicare in vederea consultarii si familiarizarii cu 

Strategia de comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (machetele MIV) 

 

 

 

                                                                                                         

Prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a Institutului (https://acad-icht.tm.edu.ro) – 
secțiunea ”ANUNȚURI”, la data de 04.03.2022.


