
  

 
 
 

Academia Română – Filiala Timişoara 
 
Bv. Mihai Viteazul 24, Timişoara, 300223, România 
Tel/fax: 0040256491816  
E-mail:arft@acad-tim.tm.edu.ro 

Nr. reg. 786/26.08.2020 

 

ANUNŢ 

 

 Academia Română - Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu, nr. 

24, în conformitate cu Legea 319/2003 organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant 

de cercetător științific gradul I, jumătate de normă, perioadă nedeterminată la Centrul de 

cercetări tehnice fundamentale și avansate în domeniul Inginerie Civilă, specialitatea 

Construcții metalice. 

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între: 26 August 2020 și 25 septembrie  

2020. 

Concursul se va desfăşura în data de 29 septembrie 2020 la ora 12:00 la sediul 

Academiei Române - Filiala Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24. 

 Concursul constă în: 

 analiza dosarului de înscriere; 

 verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege; 

 aprecierea prin punctaj, pe baza grilei specifice postului a activității candidatului și a 

performanțelor sale. 

 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs si a ocupării 

postului de Cercetător Științific I sunt: 

-  deținerea titlului științific de doctor; 

- îndeplinirea standardelor naționale minime conform Ordinului Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr. 6129 din 20 decembrie 2016; 

- să aibă activitate de cercetare - dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel 

puțin 9 ani  

 - pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 

vechime de cel puțin 15 ani în profilul postului. 

Dosarele de concurs se întocmesc conform Legii 319/2003 și se vor depune la 

Secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române, bv. Mihai Viteazu nr. 24 până la data 



de 25 septembrie 2020 (inclusiv) , ora 14:00, când expiră termenul limită de depunere a 

dosarelor. 

 Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00 si 14:00 la telefon 0256-

491816 sau 0739-947775 și la sediul Academiei Române - Filiala Timișoara. 

 

 

 

  Președinte 

Academician DAN DUBINĂ                                                     Avizat Consilier juridic 

    Mihaela Tănăsuc 


