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ANUNT 

INCDCP-ICECHIM Bucuresti  - anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi:: 
    

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 
Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

Specialist Inovare  
(Cod COR 242106, norma 

intreaga, durata  

nedeterminata)  

Departament: Centrul de 

Transfer Tehnologic 

1 

- vechime în muncă în 

domeniu de 5 ani, sau de 3 

ani, pentru candidatii care 

detin titlul de doctor 

- Studii superioare 

tehnice absolvite cu 

diplomă de licență/ 

master. 
 

 

− Cunoștințe temeinice de limba engleză + PC 

− Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare 

națională și/sau internațională; 

− Constituie un avantaj experiența privind transferul 

tehnologic al rezultatelor de cercetare sau experiența 

de lucru în cadrul unei companii inovative, utilizarea 

bazelor de date 

 

10.09.2019 

ora 16.30 

2. 

Specialist Marketing  
(Cod COR 243103 timp partial 

de 4 ore/zi, durata 

nedeterminata) 

Departament: Centrul de 

Transfer Tehnologic 

1 
- fără condiții de vechime în 

muncă 

- Studii superioare 

absolvite cu diplomă de 

licență/ master în 

domeniul marketing/ 

comunicare sau similar. 

 

 

− Cunoștințe temeinice de limba engleză + PC 

− Constituie un avantaj experiența în domeniul 

proiectelor cu finanțare națională și / sau 

internațională / web design, prelucrare imagini, 

grafică digitală. 

 

 

10.09.2019 

ora 16.30 

3. 

Responsabil CTE 

(control tehnic-

economic) 
(cod COR 122312, norma 

intreaga, durata 

nedeterminata) 

Departament: Direcția 

Tehnică Compartiment: 

Monitorizare Proiecte 

1 

- activitate în domeniul de 

management proiecte de cel 

puţin 5 ani 

-Studii superioare 

absolvite cu diplomă de 

licență/ master în 

domeniile 

chimie/inginerie 

chimică, 

economie/inginerie 

economică sau alte 

domenii similare 

- Cunoștințe temeinice de limba engleză şi operare PC 

- Experiență în domeniul proiectelor cu finanțare 

naţională şi internaţională; 

- Constituie un avantaj experiența privind lucrul cu 

baze de date şi cunoştinţe implementare a 

Standardului de Control Intern Managerial. 

10.09.2019 

ora 16.30 

 

            



 

  Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si proba orala - interviu. 

            

  Calendarul concursului este urmatorul: 

• locul, data limită si ora până la care se pot depune dosarele de concurs:  

  10.09.2019, ora 16.30; 

• data comunicarii listei cu candidaţii selectati ca fiind eligibili pentru a se prezenta la proba orala (interviu):  

  11.09.2019; 

• locul, data limită si ora până la care se pot depune contestaţiile cu privire la selecţia dosarelor de înscriere:  

  sediul ICECHIM, 12.09.2019, ora 16.30; 

• locul si data afisarii rezultatelor soluţionarii contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 

  sediul ICECHIM, 13.09.2019, ora 14:00; 

• locul, data si ora desfasurarii probelor de concurs (interviu):  

  sediul ICECHIM, 16.09.2019, ora 10:00; 

• data comunicarii rezultatelor probei orale (interviu):  

  17.09.2019; 

• locul, data limită si ora până la care se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatul probei orale (interviu):  

  sediul ICECHIM, 18.09.2019, ora 16.30; 

• locul si data afisarii rezultatelor soluţionarii contestaţiilor cu privire la rezultatul probelor de concurs:  

  sediul ICECHIM, 19.09.2019; 

• data comunicarii rezultatelor finale ale concursului:  

  19.09.2019. 

 

  Bibliografie Specialist Inovare: 

- ORDONANŢA Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

- LEGE Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 

- LEGE Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 

- Lege 83/2014 privind inventiile de serviciu. 

- Standard SR 13572:2016 Sisteme de management al inovării. 

- Standard SR 13547:2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. 

- HOTĂRÂRE Nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 

- HOTĂRÂRE Nr. 81/2017 din 27 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 

2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 

- HOTĂRÂRE Nr. 8/2018 din 10 ianuarie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea 

Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) 

- Hotărâre nr. 293/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi 

Petrochimie - ICECHIM Bucureşti 
 

  Bibliografie Specialist Marketing: 

- ORDONANŢA Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

- LEGE Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 

 

 



 

 

- LEGE Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 

- Lege 83/2014 privind inventiile de serviciu. 

- Hotărâre nr. 293/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea INCDCP-ICECHIM Bucureşti 

- Smedescu I. (coord.), Marketing, Editura Pro Universitaria, 2011 

Bibliografie Responsabil CTE: 

- ORDONANŢA Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; 

- LEGE Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

- LEGE Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare; 

- Lege 83/2014 privind invenţiile de serviciu; 

- Standard SR 13572:2016 Sisteme de management al inovării; 

- Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) - (HG 583/2015) cu modificările şi completările 

ulterioare (HG 8/2018); 

- Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 (SN CDI 2020) - (HG 929/2014) cu modificările şi completările ulterioare 

(HG 81/2017); 

- Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- HG nr. 293/04.03.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea INCDCP-ICECHIM.  
 

 

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, pentru candidatii din afara institutului. 

-  Curriculum Vitae, cu data si semnatura. 

- 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.  

- Alte documente care sustin indeplinirea conditiilor minime de ocupare a postului.  

 

Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane si 021.312.34.93 - Secretariat. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

MIHAELA DONI 

 

 

Afisat la data de: 21.08.2019 


