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ANUNŢ 
 

 Institutul De Mecanica Solidelor al Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, str. 

Constantin Mille nr.15, organizează concurs  în data de 31 MARTIE ora  12 pentru ocuparea unui 

post de asistent cercetare ştiinţifică, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, specialitatea 

inginerie industrială şi robotică master evaluarea calităţii materialelor şi produselor, cu experienţă în 

domeniul utilizării programelor de editare a lucrărilor ştiinţifice.    

 

 Cerinţele postului: 

 

- domiciliul în România ; 

- capacitate deplină de exercițiu; 

- studii superioare cu masterat în domeniul tehnic; 

- vechime de minim 5  ani în profilul postului; 

- abilitate în prelucrarea informaţiilor ştiinţifice din domeniul postului; 

- participarea la realizarea unor contracte sau  proiecte de cercetare;  

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente conform                

L 319/2003: 

 

- cerere de înscriere la concurs adresată directorului institutului; 

- copie act de identitate; 

- copie legalizată de pe diploma de licență şi foaia matricolă; 

- copie legalizată de pe diploma de bacalaureat; 

- copie legalizată de pe certificatul de naştere; 

- cazier judiciar; 

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, în clar numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănatății; 

- copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau schimbarea numelui (dacă este cazul): 

- copie legalizată de pe cartea de muncă şi adeverință de vechime în muncă eliberată de 
instituția unde candidatul a fost sau este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională şi 
copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea; 

- curriculum vitae (datat şi semnat pe fiecare pagină): 

- caracterizare din partea şefului de colectiv/compartiment/departament de la actualul sau ultimul loc de 

muncă; 

- declarație de asumare a răspunderii, olografă, în care candidatul afirmă că datele din dosar se referă 
la propriile activități şi realizări, în caz contrar suportând consecințele declarațiilor în fals, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

- actul doveditor al lipsei antecedentelor penale-cazierul juridic; 
- declarația de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform 

regulamentului (UE) 2016/679. 

 

 

 

 

 



Dosarele de concurs se depun pânã la data 15.03.2022, ora 15, la sediul Institutului. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor se afişează la sediul instituţiei în data de 18.03.2022 şi pe 

site-ul unităţii. 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun la Resurse Umane în 

data de 21 Martie ora 15. 

Soluţionarea contesataţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de 

înscriere se va face în data de 22 Martie. 

Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare în data de 31 MARTIE ora 11. 

La data de 4 Aprilie 2022 se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site rezultatele 

concursului. 

La data de 5 Aprilie 2022 - depunerea eventualelor contestaţii cu privind rezultatele 

concursului. 

La data de 6 Aprilie 2022 afişarea rezultatelor după soluţionarea eventualelor contestaţii. 

La data de 7 Aprilie 2022 afişarea la sediul institutiei şi pe site a rezultatelor finale ale 

concursului. 
Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Contabilitate - Resurse umane al 

Institutului, de pe site-ul www.imsar.ro şi la tel. 021/312.67.36 
 

 

Întocmit, 

Biroul Resurse Umane 


