ANUNŢ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM
Timișoara cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 30, organizează concurs în data de
07.10.2021 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Inginer de dezvoltare tehnologică în domeniul Tehnologii și Echipamente
Neconvenționale – IDT II-1 post (normă întreagă)
CONDIȚII PARTICIPARE CONCURS
Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de Inginer de dezvoltare
tehnologică în domeniul Tehnologii și Echipamente Neconvenționale - IDT II- cod COR 214939
specializarea – Procedee moderne de procesare a materialelor cu jet de apă și particule
abrazive, pulverizare termică și tehnici conexe, cuprinde obligatoriu următoarele:
▪ Cerere-tip de înscriere la concurs, semnată de candidat și înregistrată la ISIM Timișoara în
termenul stabilit prin anunț (Anexa 1);
▪ Copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, după caz;
▪ Copie legalizată de pe diploma de doctor (dacă este cazul) precum și de pe alte diplome
sau titluri științifice ori academice;
▪ Copie legalizată de pe cartea de muncă și/sau copie-extras de pe Registrul general de
evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
▪ Copie legalizată actul de naștere şi de pe certificatul de căsătorie;
▪ Lista lucrărilor publicate/elaborate;
▪ Curriculum vitae din partea candidatului însoțit de:
-referatul de apreciere a șefului ierarhic, avizat de Directorul general al ISIM Timișoara;
-declarația de asumare a răspunderii candidatului pentru conformitatea datelor declarate;
-autoevaluarea candidatului (memoriu de activitate) din care să rezulte îndeplinirea
condițiilor minimale de promovare prevăzute în Anexa 3;
▪ Copii ale anunțurilor de scoatere la concurs a postului;
▪ Copii ale lucrărilor reprezentative publicate/elaborate de candidat.
Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul ISIM Timișoara până în data de 04 octombrie
2021, ora 12:00. Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane, Administrativ
(tel. 0256 491 828), de pe site-ul institutului www.isim.ro sau prin email: hr@isim.ro.
Condiția minimă de experiența profesională necesară ocupării postului, conform L 319/2003este să aibă o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului.
PROCEDURA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
▪ Depunerea dosarelor: 04.10.2021;
▪ Activitatea de examinare/evaluare a candidaților se desfășoară în maxim 30 de zile
calendaristice, termen în care președintele comisiei de examinare va prezenta consiliului
științific Raportul de sinteză privind concursul având în anexă fișele de evaluare
întocmite de fiecare membru al comisiei de examinare și care vor cuprinde punctajele
parțiale și totale obținute de fiecare candidat: 07.10.2021;
▪ Consiliul științific analizează rapoartul de sinteză privind concursul întocmit de
președintele comisiei de examinare, validează rezultatele și propune Consiliului de
administrație aprobarea acestuia;
▪ În urma aprobării în Consiliul de administrație a rezultatelor concursului, dosarele de
concurs ale candidaților declarați admiși, se transmit la Direcția Infrastructurii de
Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, pentru verificarea administrativă
și confirmarea sau infirmarea deciziei de acordare a gradului profesional de IDT II;
▪ Gradul profesional IDT II se acordă prin decizie a directorului INCD-ISIM Timișoara după
confirmarea sau infirmarea primită, în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Prezenta procedură este în conformitate cu metodologia de concurs aprobată în ședința
Consiliului de Administrație din 30.10.2014.(metodologie).
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