
1/1 
 

 
A N U N Ţ 

 
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 
3.09.2021 pentru ocuparea următorului post vacant: 

STRUNGAR LA STRUNG PARALEL ȘI DE DETALONAT - 1 post (normă întreagă) 

CONDIȚII PARTICIPARE CONCURS 
Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de Strungar la strung paralel și de 
detalonat, cod COR 722419, cuprinde obligatoriu următoarele: 

▪ Cerere-tip de înscriere (Anexa 1); 
▪ Copie legalizată sau conform cu originalul de pe actul de identitate, actul de naștere şi de 

pe certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui; 
▪ Copie legalizată sau conform cu originalul de pe diploma de bacalaureat sau certiticat 

absolvire liceu, sau diploma de absolvire școală profesională ori echivalentă, școală 
postliceală (după caz); 

▪ Copie legalizată sau conform cu originalul de pe cartea de muncă și/sau copie-extras de 
pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea (dacă este cazul); 

▪ Curriculum vitae; 
▪ Cazierul judiciar sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
▪ Declarația de asumare a răspunderii, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se 

referă la propriile activități şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele 
declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare, 

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul ISIM Timișoara până în data de 31 august 2021, 
ora 15:00. 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. 
Bibliografie: 

▪ NSSM 1 - Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin 
așchiere 

▪ Badea Lepadatescu; Constantin Buzatu – „Masini unelte si prelucrări prin așchiere”, Matrix 
Rom Bucuresti; 

Condiţiile minime necesare ocupării unei funcții cu studii medii neatestate de strungar la strung 
paralel și de detalonat este să fie absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat sau care 
au urmat un curs tehnic de pregătire profesională/specializare/școală profesională, în 
domeniu/școală tehnică post liceală, cu vechime de cel puțin 1 an în specialitatea postului. 
PROCEDURA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

▪ Depunerea dosarelor: 31.08.2021; 
▪ Verificarea actelor depuse în fiecare dosar și respingerea dosarelor incomplete: 

31.08.2021; 
▪ Afișarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs: 

31.08.2021; 
▪ Susținerea probei scrise și notarea acesteia: 03.09.2021; candidații ce au obținut cel puțin 

media 8 la proba scrisă vor fi admiși la proba orală și practică; 
▪ Susținerea probei orale și practice: 03.09.2021. Pot fi recomandați candidații care au 

obținut cel puțin media 8 și nici o notă sub 7; 
▪ Afișarea rezultatelor: 03.09.2021; 
▪ Depunerea contestațiilor: 03.09.2020-05.09.2021; 
▪ Soluționarea contestațiilor: 05.09.2021; 
▪ Afișarea rezultatelor finale: 05.09.2021. 
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