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ANUNȚ 
 

În vederea sprijinirii cercetătorilor din cadrul Echipei nr.13 la proiectele POC_KTP_40_352 – SECVENT, RO-NO-2019-0540 – 

STIM4+, PN-III-P4-ID-PCE2020-2780-TOTAL)., 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. 

 

Tehnician chimist  
 

(Cod COR 311102)  

- normă întreagă, durată 

nedeterminată - Echipa 

nr.13 Microscopie 

electronică CrioTEM - 

Departament Bioresurse 

1 

Fără condiții 

de vechime 

în domeniul 

postului. 

Absolvent studii 

liceale / postliceale 

în domeniul chimiei 

/ profil real. 

 

- Cunoștințe teoretice și practice de chimie de bază (titrări, 

măsurători gavrimetrice, manipulare substanțe chimice, calcul 

concentrații); 

- Cunoștințe de bază în utilizarea calculatoarelor; 

- Cunoștințe de limba engleză; 

- Capacitate de efort fizic și intelectual, de învățare susținută a 

tehnicilor și metodelor specifice; 

- Preocupare permanentă pentru perfecționarea pregătirii 

profesionale. 

Avantaj 

- Student în specializarea inginerie chimică, (bio)chimie, 

biotehnologie, inginerie biomedicală sau alt domeniu conex; 

- Experiență de lucru în laborator. 

05.11.2021 

ora 14.00 

    

 

 



 

 

 

  

 

 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: 11.11.2021 începand cu ora 12.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 3.000 lei. Rezultatele 

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

in termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului.  
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3.Mast, J., Verleysen, E., Hodoroaba, V.D., & Kaegi, R. (2020). Characterization of nanomaterials by transmission electron microscopy: Measurement 

procedures. In Characterization of Nanoparticles (pp.29-48). Elsevier.  

 

  Continutul dosarului de inscriere 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. 

    Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 
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