ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CHIMIE „CORIOLAN DRĂGULESCU”
Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, RO-300223, Timişoara, România
tel: 0256-491818; fax: 0256-491824
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Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, cu sediul în Timișoara, Bld. Mihai Viteazu nr.
24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător Științific
gradul III, 1/1 normă, perioadă nedeterminată, specialitate: Chimie anorganică.
Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între data de 30 iunie 2022 și 01 august
2022.
Concursul se va desfasura în data de 10.08.2022 ora 1000 la sediul Institutului de Chimie
“Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara, județul Timiș.
Concursul pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific gradul III constă în:
analiza dosarului de înscriere pe baza metodologiei ICT;
probă orală.
Condițiile minime necesare în vederea partcipării la concurs și a ocupării postului vacant de
Cercetător Științific gradul III sunt:
Să aibă activitate de cercetare sau în învățământul superior de cel putin 4 ani sau de 8 ani pentru
candidații care provin din afara cercetării științifice sau învățământului superior;
Să dețină titlul științific de doctor în domeniul postului;
Să îndeplinească criteriile minimale și metodologia ICT pentru evaluarea performanțelor candidaților
pentru ocuparea posturilor în cercetare.
Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
Cererea candidatului adresată conducerii Institutului de Chimie Timisoara ,,Coriolan Dragulescu’’,
prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific III, 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, pentru a dovedi vechimea;
Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum
și de pe alte diplome și titluri științifice ori academice
Curriculum vitae datat și semnat;
Fișa de evaluare privind îndeplinirea criteriilor minimale impuse de Institutul de Chimie
,,Coriolan Drăgulescu’’, aprobată în ședința Consiliului Științific al ICT din data de 15 iunie 2021;
Lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin cinci lucrări reprezentative;
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, legislației sau reglementărilor specifice în vigoare și se vor depune la
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Compartimentul Resurse Umane al Institutului de Chimie ,,Coriolan Dragulescu’’, Bd. Mihai Viteazu
nr. 24, Timișoara, până la data de 01.08.2022 ora 1400, când expiră termenul limită de depunere a
dosarelor.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 1000 – 1400 la 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
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