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Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, cu sediul în Petroşani, str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 - 

34, cod 332047, Jud. Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de 

Cercetător ştiinţific gradul II (C.S.II) Îil domeniul 1l1ine, Petrol şi Gaze, cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă. 

Concursul se va desraşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2003 privind 
Statutul personalului de cercetare - dezvoltare şi în baza Ordinului MENCS nr. 6129 / 2016 
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare - dezvoltare, a 
calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. 

Regulamentul de desfăşurare a concursului ( examenului) pentru ocuparea posturilor 
vacante poate fi consultat pe website-ul institutului: https://insemex.ro/cariera/ 

Dosarul de concurs trebuie întocmit ţinând cont de precizările ministerului de resort 
disponibile la adresa: hţţps://research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea
in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii#Promovarea%20CSI-II 

Dosarele de concurs vor fi depuse la secretariatul institutului, în termen de 30 de zile 

de la data publicării anunţului (până la data de 10.02.2022), ora 16°0
. 

Concursul se va desfăsura în data de 14.02.2022 ora 1030 la sediul institutului.

Detalii şi informaţii suplimentare privind concursul se pot obţine de la 
Compartimentul Resurse Umane al INSEMEX Petroşani, tel. 0254 / 541621- 541622, int. 
192, e-mail insemex@insemex.ro 
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