ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CHIMIE „CORIOLAN DRĂGULESCU”
Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, RO-300223, Timişoara, România
tel: 0256-491818; fax: 0256-491824

Nr. Înreg. 1064 / 30.06.2022

ANUNȚ
Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Mun. Timișoara, Bd. Mihai Viteazu
nr. 24, județul Timiș, în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător Științific gradul II,
1/1 normă, perioadă nedeterminată, specialitate: Chimie organică – Sisteme multicomponente
luminescente cu relevanță în sistemele biologice.
Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 30 iunie 2022 si data de 01 august
2022.
Concursul se va desfasura în data de 09 august 2022 ora 1000 la sediul Institutului de Chimie
“Coriolan Drăgulescu”, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara.
Concursul pentru ocuparea postului Cercetător Științific gradul II, constă în:
• analiza dosarului de înscriere;
• verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege;
• aprecierea prin punctaj, pe baza grilei specifice postului a activității candidatului și a
performanțelor sale.
Condițiile minime necesare în vederea participării la concurs si a ocupării postului de Cercetător
Științific gradul II sunt:
- deținerea titlului știintific de doctor;
- îndeplinirea standardelor naționale minime conform Ordinului Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129 din 20 decembrie 2016;
- să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de
cel puțin 8 ani;
- pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării, o vechime
de cel puțin 12 ani în profilul postului.
Dosarele de concurs se întocmesc conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare, legislației sau reglementarilor specifice în vigoare și se vor depune la
Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu
nr. 24, Timișoara, până la data de 01 august 2022. (inclusiv) ora 1400, când expiră termenul limită de
depunere a dosarelor.
Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 1000 – 1400la Compartimentul Resurse Umane
tel. 0256/491818 int. 111, pe pagina proprie de internet a instituției si la avizierul de la sediul instituției.

Secretarul comisiei de concurs

