
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 
 

În vederea respectării clauzelor contractuale ale contractului nr. 51PCCDI/2018, pentru menținerea noilor cercetători din cadrul 

proiectului TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZĂ ȘI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA ȘI REVITALIZAREA COMPONENTELOR 

ARHEOLOGICE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL – ARHEOCONS, având perioadă de implementare de 2 ani, INCDCP-

ICECHIM București anunță scoaterea la concurs a următorului post:   
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 
Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

Asistent de 

cercetare științifică 

în ecologie și 

protecția mediului  

 
(Cod COR 213147 - normă 

întreagă, durată 

nedeterminată) 

 
 Echipa nr.11 Evaluarea 

și conservarea 

patrimoniului cultural - 

Departament Analize, 

Teste, Încercări 

 

1 

- Fara conditii de 

vechime in domeniul 

cercetarii. 

- Studii 

superioare de 

licență și 

master, 

specializare: 

ingineria 

mediului. 

 

 

- cunoștințe specifice postului (operare echipamente analitice de 

laborator, operații specifice laborator, interpretare rezultate, 

redactare lucrări științifice);  

- operare calculator (Word, Excel, Power Point), limbi străine 

(franceză/engleză); 

- abilități de comunicare, spirit de echipă, capacitate de a lucra 

independent; 

- participări la manifestări științifice, lucrări publicate în reviste 

ISI sau BDI. 

02.12.2022 

ora 14.00 

  

 



 

   

 

 

  Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs și proba orala (interviu). Data și ora de desfășurare a concursului pot fi 

modificate în funcție de numărul candidaților și de disponibilitatea membrilor comisiei. 

 

  Data concursului: 12.12.2022 începând cu ora 12.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de bază brut este 4.080 lei.  

 Rezultatele concursului vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data susținerii probei de concurs. Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul 

Directorului General în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului.  

 

    Bibliografie: 

1. A.T. Balaban, M. Banciu, I.I. Pogany, Aplicații ale metodelor fizice în chimia organică, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983. 

 

      Conținutul dosarului de înscriere la concurs:  

 - Cerere - tip de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane. - Chestionarul - tip de evaluare, pus la dispoziție de către 

Serviciul Resurse Umane. - Curriculum Vitae, cu data și semnatura. - Acte de studii (copie xerox). - Act de identitate (copie xerox). - Copie-extras de pe 

Registrul general de evidență a salariaților cu semnătura și ștampila angajatorului / adeverințe privind activitatea desfășurată / Carnet de munca (copie 

xerox), după caz; - Alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare. 

 Candidatul admis va prezenta la angajare copii legalizate ale documentelor de studii și vechime în muncă. 

      Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

          DONI MIHAELA  

                   

                   

 

 

 

                  Afișat la data de  

                       02.11.2022  

                 


