
 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 
 

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

proiectului 51PCCDI/2018 ,,Tehnologii noi de diagnoză și tratament pentru conservarea și revitalizarea componentelor arheologice ale 

patrimoniului cultural național – ARHEOCONS și perioadei de implementare, INCDCP-ICECHIM București anunță scoaterea la concurs a 

următoarelor posturi:   
 

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 fizică și 

chimie 

 
 (Cod COR 211105, normă 

întreagă, durată nedeterminată 

Echipa nr.11 Evaluarea și 

conservarea patrimoniului 

cultural - Departament 

Analize, Teste, Încercări 

 

3 

Fără condiții 

de vechime 

în muncă. 

Studii superioare de 

licență și master, 

specializare: chimie, 

chimie-fizică, 

inginerie chimică. 

- cunostinte specifice postului (operare echipamente analitice de 

laborator, operatii specifice laborator, interpretare rezultate, 

redactare lucrari stiintifice);  

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

(franceza/engleza); 

-abilitati de comunicare, spirit de echipa, capacitate de a lucra 

independent; 

-participari la manifestari stiintifice, lucrari publicate in reviste ISI 

sau BDI. 
 

15.06.2022 

ora 16.30 

    

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs si 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: 20.06.2022 ora 11.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 3.796 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: 

A.T. Balaban, M. Banciu, I.I. Pogany, Aplicatii ale metodelor fizice in chimia organica, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983. 

 

  Conținutul dosarului de înscriere la concurs:  

 - Cerere - tip de inscriere la concurs, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. - Chestionarul - tip de evaluare, pus la dispozitie de catre 

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

Registrul general de evidenta a salariatilor cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata / Carnet de munca (copie 

xerox), dupa caz.  - Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

Candidatul admis va prezenta la angajare documentele de studii și vechime în muncă legalizate. 

    Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

          DONI MIHAELA  

                   

                  

 

  

                  Afișat la data de  

                       16.05.2022  

                 


