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In vederea bunei desfasurari a lucrarilor de cercetare la Proiectul 5 intitulat ,,Noi materiale durabile pentru imprimarea 3D" din cadrul 

Proiectului complex NAPOLI 19 ,,Nanotehnologii inovative pe baza de polimeri pentru obtinerea de noi materiale avansate" Contract 40 / 2018 si 

alte contracte ale echipei (1480/2019, in curs de contractare POC-FILMEX, pregatire subsidiar 2), 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. 

Asistent de cercetare 

stiintifica în tehnologia 

compusilor 

macromoleculari 
 

( normă întreagă, durată 

determinată de 12 luni - Echipa 

nr.8 Materiale multifazice ) 

1 

- Fără 

condiții de 

vechime în 

domeniul 

cercetării.  

 

 

- Absolventi 

facultati de 

inginerie cu 

profil chimic. 

 

 

- Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point, 

Internet etc), inclusiv ca interfata pentru echipamente si 

comunicare profesionala virtuala; 

- Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala. 

Avantaje: - masterand sau doctorand in domeniul enuntat la 

diploma / licenta;  - stagii de pregatire / practica in tara / 

strainatate;  - participari cu lucrari de cercetare la manifestari 

stiintifice;  -  lucrari publicate in reviste ISI sau BDI, brevete 

nationale si/sau internationale. 

 

17.08.2020 

ora 16.30 

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

modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei. 

  Data concursului:  19.08.2020 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. Salariul de baza brut este 3.497 lei. Rezultatele finale concursului 

vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii ultimei probe. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de 

ore de la comunicarea rezultatului. 

 



 

 

  

   Bibliografie:  

1. C. Vasiliu Oprea, V. Bulacovschi ,,Polimeri. Teoria proceselor de sinteza" (Vol.1) ,,Polimeri - Structura si proprietati" (Vol.2). 

  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.  

- 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 inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 
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