
 

 

 

 

ICECHIM

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare

pentru Chimie si Petrochimie

ICECHIM
060021 Bucuresti, Splaiul  Independentei, nr. 202, 

Telefon 021-315.32.99, fax  021-312.34.93, www.icechim.ro

ZERTIFIKAT-NR
73 100 3168

TU
VH

es
se

n

CERT

TUV

R

 

 

 

ANUNT 

 

 INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:  
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 
Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

ȘEF SERVICIU INTERN 

DE PREVENIRE ȘI 

PROTECȚIE 
 

(norma intreaga - durata 

nedeterminata - Serviciul 

Intern de Prevenire si 

Protectie) 

1 

- Experienta ca 

Responsabil de 

mediu minim 3 

ani 

Avantaj: 

-Experienta intr-o 

functie de 

management in 

domeniul postului 

min. 1 an. 

a) studii superioare – în 

domeniul științelor tehnice 

(Constituie avantaj: inginerie 

chimica; ingineria mediului; 

chimie – fizică; chimie); 

b) absolvirea unui curs / 

program de invatamant 

postuniversitar in domeniul 

Securității și Sănătății în Muncă 

(SSM) cu o durata de cel putin 

80 de ore, cu continut minim 

conform celui prevazut în 

Norma metodologică de 

aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă 

nr. 319/2006, și anume HG nr. 

955/2010, Anexa 3, pct. B.  

c) Cerinta minima prevazuta la 

lit.b este considerata indeplinita 

si in situatia in care candidatul a 

obtinut o diploma de master sau 

doctorat in domeniul SSM. 

- Certificat  de absolvire a unui curs de 

Responsabil de mediu; 

- Cunoastere legislatiei Securității și Sănătății 

în Muncă (SSM); 

- Cunoasterea prevederilor privind autorizatia 

intregrata de mediu.  

- Cunoasterea legislatiei privind protectia 

mediului si a gestiunii deseurilor; 

- Cunoasterea legislatiei privind Fondul de 

mediu; 

Cunoastertea legislatiei privind situatiile de 

urgenta; 

- Cunoasterea legislatiei privind substantele si 

preparatele chimice periculoase, precursori de 

droguri si precursorii de explozivi; 

-Abilitati operare calculator – Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint); 

-Cunoasterea limbii engleze: min. nivel mediu; 

-Minim 2 recomandari.  

Avantaj: - Certificat de absolvire a unui curs 

de Inspector PSI sau Cadru tehnic PSI.  

11.03.2021 

ora 16.30 

     



    

 

    

   Probele de concurs constau in verificarea dosarului, proba scrisa (chestionare) si proba orala (interviu), dupa cum urmeaza: 

 1. Evaluare dosare concurs si selectare candidati pentru proba interviu: 12.03.2021; 

2. Data probe concurs: 15.03.2021, incepand cu ora 14.00, la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. 

 Data si ora de desfasurare a concursului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei. 

 Salariul de baza brut este 5.260 lei, la care se aplica spor de conducere de 10%, spor de vechime si spor de doctorat, daca este cazul. Rezultatele 

concursului vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii interviului. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in 

termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului. 

Bibliografie:  

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;  

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;  

- HG nr. 955/2010  pentru modificarea si completarea HG nr. 1425/2006;  

- HG nr. 1242/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 1425/2006. 

PROTECTIA MEDIULUI 

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu; 

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile si completarile ulterioare); 

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; 

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011; 

- Legea nr 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011; 

- Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005.  

SITUATII DE URGENTA 

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; 

- Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legea nr. 307/2006. 

SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE 

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase; 

- Legea nr. 263/2005 privind modificarea si completarea Legea nr. 360/2003; 

- Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003. 

PRECURSORI PENTRU FABRICAREA ILICITA A DROGURILOR 

- Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri; 

- HG nr. 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului din 18.04.2019 de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri. 

 

 

 



 

 

 

PRECURSORI DE EXPLOZIVI 

- Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 

SECURITATE RADIOLOGICA 

- Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare; 

- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 

activităților nucleare. 

   

Continutul dosarului de inscriere la concurs:  

- Cerere - tip de inscriere la concurs COD: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.  

- Chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

- Curriculum Vitae, cu data si semnatura - va contine abilitatile candidatului de organizare și dezvoltare a domeniului SSM-SU intr-o functie de conducere. 

- Acte de studii (copie xerox). 

- Act de identitate (copie xerox). 

- Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind 

activitatea desfasurata, dupa caz.  

- Recomandari (minim 2).  

- Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

 Documentele vor fi insoțite de un opis. 

     Detalii suplimentare: telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

 

DIRECTOR GENERAL 

        MIHAELA DONI  

 

                    

                           

 

 

                  Afisat  23.02.2021 


