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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. înreg. 2532/22.09.2022 

 

A N U N Ț 

 

Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, cu sediul în Municipiul 

Timișoara, Bld. Mihai Viteazu, nr. 24, județul Timiș, anunță amânarea datei 

desfășurării concursului de  Secretar științific, gradul II, normă întreagă, perioadă 

determinată cu mandat de 4 ani, după cum cum urmează: 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data de 07.10.2022 

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 maximum 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 21.10.2022 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://acad-

icht.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 24.10.2022 la avizierul Institutului 

de Chimie ”Coriolan Drăgulescu”, precum și pe pagina proprie de internet 

https://acad-icht.tm.edu.ro. 
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Informațiile suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, 

tel. 0256/491818 int.111, inspector Sofia Chera și pe site-ul unităţii https://acad-

icht.tm.edu.ro. 

 

        Secretarul comisiei de concurs 
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