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 ANUNŢ 

 
 Academia Română - Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, bv. Mihai Viteazu, nr. 24, 

județ Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gradul I, 

½ normă, perioadă nedeterminată la Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate în 

domeniul Științe inginerești, inginerie mecanică specialitatea Durabilitatea și integritatea 

structurilor. 

Perioada de înscriere la concurs este cuprinsă între:10 noiembrie 2021 și 10 decembrie 

2021. 

Concursul se va desfăşura în data de 16 Decembrie 2021, ora 11:00 la sediul Academiei 

Române - Filiala Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24. În funcție de condițiile epidemiologice de 

forță majoră impuse de pandemia COVID 19, concursul ar putea să se desfășoare în sistem hibrid, 

cu participare atât fizică cât și online.  

 Concursul constă în: 

• analiza dosarului de înscriere; 

• verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege; 

• aprecierea prin punctaj, pe baza grilei specifice postului a activitații 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 Legii 319/2003 și 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 10 decembrie 

2021 (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. 

 

 Dosarul pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul 

I, ½ normă, va conține următoarele documente: 

 Cererea candidatului  - adresată conducerii Filialei Timișoara a Academiei Române, prin 

care solicită înscrierea la concusul pentru ocuparea postului de cercetare domeniul și 

specialitatea,  avizată juridic pentru conformitate cu prevederile legale si aprobată de către 

președintele Filialei Timișoara a Acadmiei Române (în original) 

 Fișa de evaluare, din partea candidatului (semnată de candidat) în care acesta prezintă 

aprecierile proprii asupra îndeplinirii standardelor minimale naționale aprobate prin odin 

de Ministru 

 Declarație de asumare a răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că 

datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul 

suportând consecințele declarațiilor în fals, în confirmatate cu legislația în vigoare (în 

original) 

 Declarația de consințământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conf. 

Regulamentului UE 2016/679 ( în original) 

 Curriculum vitae, din partea candidatului, semnată și datată (în original) 

 Acte doveditoare ale vechimii în muncă și în specialitate:  

• Copie legalizată a Cărții de muncă și Extras al Registrului general de evidență a 

salariaților - original  

• Adeverință de vechime în muncă eliberată de instituția unde candidatul este 

titular, în care se evidențiază traiectoria profesională - perioade și funcțiile 

profesionale ale candidatului în învățământul superior/cercetare științifică/alte 

activități, precum și documentele care să ateste desfășurarea de activități  de 

învățământ superior sau activități de cercetare în țară sau străinătate, după caz- 

adeverințele din străinătate se prezintă însoțite de de exemplarul tradus și legalizat ( 

în original) 

 Acte doveditoare ale studiilor, copii legalizate (diplomele emise în străinătate sunt 

însoțite de atestatul de recunoaștere și de foaia matricola, traduse și legalizate)  

• Diploma de doctor  



• Diploma de studii universitare sau echivalentă și Foaia matricolă  

• Diploma de Bacalaureat 

 Acte doveditoare ale identității: 

• Certificat de naștere (copie legalizată) 

• Certificat de căsătorie, după caz (copie legalizată) 

• Carte de identitate (copie nelegalizată) 

 Actul doveditor al lipsei antecedentelor penale - Cazier judiciar ( în original) 

 Adeverință medicală (eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concurslui - în original) 

 Lista de lucrări a candidatului însoțită de către un exemplar din cel puțin 5 lucrări 

reprezentative (semnată de candidat) structurată în raport cu cerințele preliminare și cu 

criteriile de evaluare în următoarea ordine teza/tezele de doctorat, cărți publicate, 

articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute 

sau în reviste din țară recunoscute de CNCSIS, studii publicate în volumele unor 

manifestări științifice internaționale recunoscute, din țară și străinătate (cu ISSN sau 

ISBN), brevete de invenție, proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de 

contract/grant, alte lucrări (inclusiv citările).  

 

 

 

 Președinte 
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avizat consilier juridic   
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 Întocmit,  

Biroul Resurse Umane 
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