
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF organizează concurs
pentru ocuparea a trei posturi de asistent de cercetare în domeniul biochimiei/biologiei, chimiei pe durată
determinata de 2 ani.

Cerinte pentru ocuparea postului:

- masterat/doctorand sau doctor în domeniul biochimiei/stiintelor vietii, absolvent al unei facultăti de
specialitate (biochimie, biologie, chimie, biotehnologie)

- cunostinte în domeniul tehnicilor de culturi celulare, biochimie, proteomică

- cunostinte IT;

- limbi străine: limba engleză

- cunoasterea tematicilor din bibliografia mentionată în anunt.

Responsabilităti principale:

- Asimilarea cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor alocate în institut

- Pregătirea si perfectionarea continuă în tematica postului;
- Participarea la diferite activităti specifice departamentului

Calendarul desfăçurării concursului:

Data Activitatea

14.01.2022 Anuntarea concursului in data de 14.01.2022 si afisarea procedurii
online;

14.01.2022-14.02.2022
ora 15:30

Perioada de inscriere si depunerea dosarelor

15.02.2022 Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor selectiei de
concurs la sediul INCDCF-ICCF Bucuresti

16.02.2022 Depunerea contestatiilor

17.02.2022 Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor

21.02.2022, ora 10:00 Proba scrisa

22.02.2022 Afisarea rezultatelor la proba scrisa

23.02.2022 Depunerea contestatiilor la proba scrisă

24.02.2022 Solutionarea contestatiilor la proba scrisă si afisarea rezultatelor
finale la proba scrisa

25.02.2022, ora 10:00 Desfasurarea probei de interviu

28.02.2022 Afisarea rezultatelor la proba de interviu

01.03.2022 Afisarea rezultatelor dupa desfasurarea celor doua probe

02.03.2022 Depunerea contestatiilor

03.03.2022 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale



1. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 14.02.2022, ora 15:30, la
sediul institutului, Compartiment Resurse Umane.
2. Continutul dosarului de candidatură trebuie să contină documentele prevăzute de art. 15, alin.(6) conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si se vor depune in termen de 30 zile de
la publicarea anuntului.

- Cerere-tip înscriere
- Copie carte de identitate
- Copie certificat de nastere
- Copie certificat de căsătorie (daca este cazul)
- Cazier judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu pozitia pentru care candidează
- Adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitătile medicale abilitate
- Copie de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licentă sau echivalentă,
însotite de foaia matricolă
- Curriculum vitae.

Concursul va consta în sustinerea unei probe scrise si a unui interviu, pe baza bibliografiei mentionate
inanunt.

Proba interviului poate fi sustinută doar de candidatii care au obtinut punctajul minim 7 la proba scrisă.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obtinute la proba scrisă si interviu si
trebuie să fie mimin 7. Se consideră admisi primi doi candidati în ordinea punctajului dintre candidatii care
au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia să fi obtinut punctajul minim necesar.
Documentele pentru inscriere la concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail: iccf@ncpri.ro până la data de
14.02.2022.

Informaţii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021 321 21 17 sau la sediul institutului din Calea Vitan
nr.112, sector 3, Bucuresti.
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