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ACADEMIA ROMÂNĂ  INSTITUTUL DE CHIMIE                               

„CORIOLAN DRĂGULESCU” 

Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, RO-300223, Timişoara, România 

tel:  0256-491818; fax: 0256-491824 

 

 

 Nr. Înreg. 1012 / 24.06.2022                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                       

 

A N U N Ţ 

 

            Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu” cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, 

Județul Timiș, scoate la concurs un post de Muncitor calificat I, 1 normă întreagă pe durată 

nedeterminată, în cadrul Serviciului tehnic-administrativ al Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” 

Timișoara, conform H.G. 286/23.03.2011. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar de concurs care va conţine următoarele 

documente: 

  a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”; 

  b) originalul si copia actului de identitate;  

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

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

  d) originalul și copia carnetul de muncă/ adeverinţele  de vechime; 

  e) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (până la data primei probe de concurs) cu cazierul 

judiciar în original; 

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

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

  g) curriculum vitae detaliat, datat și semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS).     

Dosarele de concurs se primesc la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie „Coriolan 

Drăgulescu” Timișoara până la data de 08.07.2022 (inclusiv) orele 14.00, când expiră termenul limită de 

depunere a dosarelor. Rezultatul selecției dosarelor se afişează la sediul și pe site-ul Institutului de Chimie 

„Coriolan Drăgulescu” Timișoara, în data de 11.07.2022 ora 14.00. Contestaţiile privind selecția dosarelor se 

pot depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu” Timișoara până 

la data de 12.07.2022 ora 14.00. Rezultatul contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul instituției în data de 

13.07.2022 ora 1400.  

Cerinţele postului: 

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 

- Minimum 10 ani vechime în munca 

- Abilități pentru munca în echipă 

- Disponibilitate pentru muncă în două schimburi 

- Deprinderi și abilități practice în întreținerea clădirilor 

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală  

 Pentru a ocupa postul contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, 

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, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
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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 scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat 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 intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

  Concursul se va desfășura în două etape: 

▪ Proba scrisă 

▪ Interviu 

Proba scrisă va avea loc în data de 18.07.2022 ora 10:00, la sediul Institutului de Chimie „Coriolan 

Drăgulescu” Timișoara. Accesul în sala de concurs se va face pe baza cărții de identitate iar candidații sunt 

rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei scrise. Rezultatul probei scrise se va afișa la 

sediul instituției și pe site-ul instituției în data de 18.07.2022 ora 15.00. Candidații promovați fiind cei care 

au obținut minimum 50 de puncte. Numai candidații declatați admiși la proba scrisă se pot prezenta la 

interviu. Contestațiile la proba scrisă se depun până în data de 19.07.2022 ora 12.00. Soluționarea 

contestațiilor la proba scrisă va fi afișată pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 

20.07.2022 ora 12.00. 

Interviul va avea loc în data de 21.07.2022 ora 10.00 la sediul Institutului de Chimie „Coriolan 

Drăgulescu” Timișoara. Rezultatul interviului se va afișa la sediul instituției și pe site-ul https://acad-

icht.tm.edu.ro în data de 21.07.2022 ora 14.00. Candidații promovați fiind cei care au obținut minimum 50 

de puncte. Contestațiile la interviu se depun până la data de 22.07.2022 ora 10.00. Soluționarea 

contestațiilor la interviu va fi afișată pe site-ul instituției în data de 22.07.2022 ora 14.00. 

Rezultatul final al concursului se afișează pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 

25.07.2022 ora 14.00. Relații suplimetare se pot obține zilnic între orele 10 – 14, la telefon 0256/491818 

int. 111 sau la sediul Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara. 

 

BIBLIOGRAFIE  

- Legea nr. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicata; 

- Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare impotriva incendiilor. 

TEMATICĂ 

1. Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI; 

2. Obligaţiile şi drepturile personalului de paza; 

3. Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază. 
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