ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CHIMIE „CORIOLAN DRĂGULESCU”
Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, RO-300223, Timişoara, România
tel: 0256-491818; fax: 0256-491824
Nr. 2354 / 29.08.2022

Se aproba
DIRECTOR
Dr. Otilia COSTIȘOR
ANUNȚ
Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Municipiul
Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, județul Timiș, anunță scoaterea la concurs
a unui post de conducere de:
• Secretar științific, gradul II, normă întreagă, perioadă determinată cu
mandat de 4 ani
Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Institutului de Chimie
”Coriolan Drăgulescu”;
b) copie act de identitate;
c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare
postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;
d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei/deciziei de acordare a
gradului profesional de cercetător ştiintific I/II sau profesor universitar/
conferenţiar universitar;
e) curriculum vitae model europass (semnat şi datat pe fiecare pagină)
f) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);
g) 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;
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h) cazierul judiciar;
i) cazierul fiscal;
j) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de
învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii;
k) declaraţie pe propria răspundere că nu a adus vreun prejudiciu
patrimonial unei unităţi de cercetare – dezvoltare, conform legii.
La depunerea dosarelor de concurs, candidații vor prezenta, în original,
documentele depuse în copie, în vederea certificării „conform cu originalul” de
către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se înregistrază la secretariatul Institutului Chimie
”Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara, jud. Timiș și se
depun la Compartimentul Resurse Umane, inspector Sofia Chera, până la data de
28.09.2022 ora 1500.

Condiții generale pentru ocuparea postului de secretar științific:
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a altor state aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul
în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) 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;
e) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei 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 sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie
fiscală, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier fiscal;
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h) nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de cercetare –
dezvoltare, conform legii, dovada făcându-se pe declaraţie pe propria răspundere;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de secretar științific:
a) să aibă titlul ştiinţific de doctor;
b)să fie cel puţin cercetător ştiintific gradul II sau conferenţiar universitar.

Concursul pentru ocuparea postului de secretar științific gradul II,
constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor de concurs;
b) interviu.
Calendarul de desfășurare a concursului:
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data de 29.09.2022
la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, precum și pe pagina
proprie de internet a instituției https://acad-icht.tm.edu.ro.
Contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor se depun la
Compartimentul Resurse Umane în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea
acestuia. Contestațiile se soluționează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere.
Inteviul se va desfășura în data de 11.10.2022 ora 1000 la Institutul de
Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara, jud. Timiș.
Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate, iar candidații sunt
rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.
Rezultatul interviului se va afișa la avizierul Institutului de Chimie
”Coriolan Drăgulescu” precum și pe pagina proprie de internet https://acadicht.tm.edu.ro. în termen de 1 zi lucrătoare de la data desfășurării concursului.
Contestațiile privind rezultatul interviului se depun la Compartimentul
Resurse Umane în termen de 2 zile lucrătoare de la adata afișării rezultatului și se
soluționează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Rezultatul final se va afișa în data de 18.10.2022 la avizierul Institutului
de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, precum și pe pagina proprie de internet
https://acad-icht.tm.edu.ro.
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Bibliografie:
Legea nr. 752/27.12.2001 privind organizarea și funcționarea Academiei
Române, republicată în 2009 (M.O. nr. 299/7.05.2009)
Legea nr. 319/8.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
Statutul Academiei Române.

Informațiile suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane,
tel. 0256/491818 int.111, inspector Sofia Chera și pe site-ul unităţii https://acadicht.tm.edu.ro.

Secretar stiintific

Resurse Umane
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