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ANUNŢ  
 

 
 

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi 

Protecţie Antiexplozivă  - INSEMEX Petroşani, cu datele de indentificare din antet, 

legal reprezentat de Director General dr. ing. GEORGE ARTUR GĂMAN și 

Director Economic ec. CLAUDIA AJDER, scoate la concurs (privind promovarea 

personalului propriu) 1 post cu studii superioare în activitatea de C-D, pe perioadă 

nedeterminată, cu normă întreagă, după cum urmează :  

 1 post de inginer de mediu  (asistent de cercetare ştiinţifică) – în cadrul 

Laboratorului Cooperări și Proiecte Internaționale (L.C.P.I.). 

 

CRITERII MINIME OBLIGATORII: 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319 / 2003 privind Statutul personalului de 

Cercetare – Dezvoltare: 
 

 Conform Cap. IV, pct. 4.4 din Metodologia de acordare a gradelor profesionale 

şi încadrarea pe funcţii de execuţie în cercetare (Metodologie cuprinsă în 

Regulamentul Intern al INCD INSEMEX): 

– să fie absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă în domeniul ingineria 

mediului (specializarea ingineria valorificării deșeurilor). 
 

 Criterii suplimentare: 

– cunoştinţe în domeniul de activitate vizat; 

– cunoştinţe limba engleză (atestat limba engleză constituie avantaj); 

– cunoştinţe PC: pachetul de programe Microsoft Office, sistemul de operare 

Microsoft Windows, modelare computerizată fenomene de tip incendiu. 

 

 

mailto:insemex@insemex.ro
http://www.insemex.ro/


 2 

 PROBELE DE CONCURS: 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 319 / 2003 privind Statutul personalului 

de Cercetare – Dezvoltare: 
 

 Conform Cap. III, pct. 3.1 din Metodologia de acordare a gradelor profesionale 

şi încadrarea pe funcţii de execuţie în cercetare (Metodologie cuprinsă în 

Regulamentul Intern al INCD INSEMEX): 
 

– analiza dosarului şi evaluarea condiţiilor legale aplicabile şi a punctajului, 

conform grilei; 

– examen scris; 

– examen oral (interviu); 

– probă practică 
 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR : 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2003 privind Statutul personalului 

de Cercetare – Dezvoltare: 
 

 Conform Cap. II, Etapa II,  pct. 2.1.5. din Metodologia de acordare a gradelor 

profesionale şi încadrarea pe funcţii de execuţie în cercetare, (Metodologie cuprinsă 

în Regulamentul Intern al INCD INSEMEX): 

– cerere de înscriere la concurs (model tipizat INSEMEX - Anexa 1) 

– copii legalizate după: 

 diplomă de bacalaureat; 

 diplomă de licenţă sau de absolvire a facultăţii şi a foii matricole; 

 alte diplome relevante (titlul de doctor, etc.); 

 carnetul de muncă pentru candidaţii din afara INSEMEX pentru a 

dovedi vechimea până la data de 31.12.2010. 

– adeverinţă de la ultimul loc de muncă şi extras registrul general de 

evidenţă a salariaţilor pentru a dovedi vechimea începând cu data de 

01.01.2011; 

– curriculum vitae (model tipizat INSEMEX - Anexa II) ; 

– lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar ,,în extenso” din cel 

puţin 5 lucrări reprezentative; 

– fişa de activitate (model tipizat INSEMEX - Anexa III), completată 

conform C.V.-ului şi a punctajului aferent conform grilei de punctaj şi a 

cerinţelor obligatorii; 

– cazier judiciar; 

– copie C.I. ; 

– certificat medical;          

– recomandare de la ultimul loc de muncă, pentru candidaţii din afara 

INSEMEX ;  
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 Suplimentar: 

– copie după certificatul de naştere; 

– copie după certificatul de căsătorie; 

– copie după certificatul de naştere al copiilor, acolo unde este cazul; 

– copie după livretul militar sau ordinul de recrutare; 

– 2 poze tip buletin. 

 

 

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs la secretariatul institutului 

07.12.2016, ora 16
00

. 

Concursul se va desfăşura în data de 09.12.2016, ora 10
30 

 la sediul institutului. 

 Detalii şi informaţii suplimentare privind eligibilitatea candidaţilor şi  

conţinutul dosarelor de concurs, precum şi ridicarea de la sediul INSEMEX a 

formularelor tipizate, criteriile de promovare, tematica pe domeniu de activitate şi 

bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul institutului Comp. Resurse Umane - 

ing. Olga Miclea, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 192. 
 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ŞTIINŢIFIC, 

 

DR. ING. CONSTANTIN LUPU 

DIRECTOR ECONOMIC, 

 

EC. CLAUDIA AJDER 
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