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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. înregistrare: 40 / 11.01.2023 

 

ANUNȚ 

 

 

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

Timiș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 (două) funcții contractuale de 

execuție temporar vacante, de Expert tehnic III și Responsabil financiar în cadrul Proiectului „ICT - Centru 

interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN.  

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele 

documente:  

a) formular de înscriere la concurs (formular tip disponibil pe site-ul instituției https://acad-

icht.tm.edu.ro); 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului; 

h) curriculum vitae, model comun european. 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu 

originalul” de către secretarul comisiei de concurs. 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de 

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele 

specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte 

la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 

contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori 
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contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la 

post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii 

ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a 

unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările 

ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Expert tehnic III cod COR 231002: 

• Studii superioare 4 ani; 

• Experiență în activități de cercetare – dezvoltare - inovare  5 ani + participarea în minim 3 proiecte; 

• Abilități de organizare, aptitudini de management, abilități de menagement în cercetare + director 

pentru  minim un proiect; 

• Limba engleză – C1 utilizator experimentat. 

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Responsabil financiar cod COR 

263102: 

• Studii superioare în domeniul economic minim 3 ani; 

• Competențe în gestionarea activităților financiar-contabile; 

• Experiență similară : participare în proiecte europene în funcția de responsabil 

economic/financiar sau  manager economic/financiar – minim 3 proiecte; 

• Limba engleză – C1 utilizator experimentat. 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de Expert tehnic III și Responsabil financiar, 

constă în următoarele etape:  

 

- Selecția dosarelor de înscriere; 

- Proba scrisa; 

- Interviul. 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane al Institutului de 

Chimie ,,Coriolan Drăgulescu’’, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara, în perioada 12.01.2023- 

19.01.2023 inclusiv, ora 1500. 

- Rezultatul selecției dosarelor se afișează la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” 

și pe site-ul instituției https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 20.01.2023 ora 1500. 

- Proba scrisă se va desfășura în data de 30.01.2023, ora 900 la sediul Institutului de 

Chimie ,,Coriolan Drăgulescu”, Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timișoara. Accesul în sala de concurs 

se va face în baza cărții de identitate în original, iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 

minute înainte de începerea probei scrise. 

- Rezultatul probei scrise se va afișa la sediul Institutului de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” și pe 

site-ul unității https://acad-icht.tm.edu.ro în data de 30.01.2023 ora 1500, candidații promovați 

fiind cei care au obținut minimum 50 de puncte. Numai candidații promovați la proba scrisă se 

pot prezenta la interviu. 
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- Interviul se va desfășura în data de 02.02.2023 ora 1000 la sediul Institutului de Chimie “Coriolan 

Drăgulescu”, Bd. Mihai Viteazu, nr. 24, Timișoara. 

- Rezultatul interviului se va afișa în data de 02.02.2023 ora 1400 sediul Institutului de 

Chimie,,Coriolan Drăgulescu”, pe site-ul unității https://acad-icht.tm.edu.ro. și pe site-ul 

proiectului. Candidatii promovati fiind cei care au obtinut minimum 50 de puncte. 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu, candidații 

nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului 

selecției dosarelor, respectiv de la data afișării probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din 

acest drept. 

 

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane tel. 0256/491818 int 111 

de luni pănă vineri între orele 1100 - 1300.   

 

BIBLIOGRAFIE privind funcția de Expert tehnic III : 

1. Tehnică experimentală în chimia organică – I. Pogany, M. Banciu, Editura științifică și 

enciclopedică București 1977 

 

 

BIBLIOGRAFIE privind funcția de Responsabil financiar : 

 

1. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată; 

2. Ordinul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ghidul solicitantului proiecte tip POC (Programul Operational Competitivitate 2014-2020), 

Actiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, CAPITOLUL 7. Rambursarea cheltuielilor; 

4. Instrucțiunea nr. 6/10.05.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor 

de rambursare, cererilor de plata și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată. 

 

 

      

                 DIRECTOR                                                                 DIRECTOR PROIECT  

         Dr. Otilia COSTISOR                                                                      Dr. Liliana CSEH 

                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                        Întocmit, 

       Avizat, Consilier juridic                                                               Inspector resurse umane 

     ILIN Alexandru Cristian CHERA Sofia-Mitruța 
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