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ANUNȚ 
 

In vederea efectuării activitatilor planificate, din cadrul proiectului PED nr. 392/2020 „Strategii biotehnologice pentru materiale de 

constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian” (BioConstrMater), perioada de derulare 2020-2022 si proiectului PN 19.23.01.01 

“Platformă integrată pentru valorificarea ”inteligentă” a biomasei SMART-Bi”, perioada de derulare 2019-2022, precum pentru participarea 

la testele de activitate antimicrobiana solicitate Echipei 6, 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. 

 

Asistent de cercetare 

științifică 

în biologie chimie 

 
(Cod COR 213141, 

normă intreagă, durată 

nedeterminată) 

 

Departament Bioresurse -  

Echipa nr. 6 – 

Biotehnologii si Bioanalize 

1 

Fără condiții 

de vechime in 

domeniul 

cercetarii. 

- Diploma de 

licenta in 

specializarea 

(Bio)chimie, 

Biologie, 

Biotehnologie / 

Inginerie 

biomedicala sau 

alt domeniu 

conex.  

 

 - Cunostinte temeinice de limba engleza (scris, citit, vorbit); 

- Cunostinte teoretice si practice de microbiologie si biologie (in principal), 

biotehnologie, biochimie;  

- Cunostinte operare calculator, inclusiv ca interfata pentru echipamente si 

comunicare profesionala virtuala; 

- Capacitatea de efort intelectual de insusire tehnici si metode de lucru; 

- Interes pentru construirea unei cariere in cercetarea stiintifica in sensul continuarii 

specializarii prin masterat/doctorat; 

- Disponibilitatea pentru eforturi suplimentare (asumarea de competenţe suplimentare, 

înlocuiri temporare de personal); 

- Capacitate de lucru in echipa, disciplina si punctualitate, organizare la locul de 

muncă. 

  Constituie avantaje: 

- Diploma de master/Doctor intr-unul din domeniile mentionate; 

- Stagii de specializare in tara/strainatate intr-unul din domeniile mentionate; 

- Activitate stiintifica dovedita prin lucrari publicate in reviste ISI sau BDI, brevete 

nationale si internationale, participari la conferinte nationale/internationale; 

- Cunostinte pentru efectuarea de analize cromatografice (HPLC), determinari Elisa, 

determinari de activitate antimicrobiana a unor compusi sau materiale. 

 

21.04.2021 

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: 26.04.2021 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 3.995 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.  

    Bibliografie: 

1. Lazar V., Herlea V., Balotescu MC, et al., Microbiologie Generala, Cap. 5,1-5,3; 5.7, 2004, Editura Universitatii din Bucuresti (Biblioteca Facultatii de 

Biologie). 

2. Biochimie practica, IF Dumitru, D Iordachescu, cap.3,1-3,7; cap.5 (Lowry); cap.6,13; cap.6,16, cap.6.23, Editura Universitatii din Bucuresti, 1988, Bucuresti 

(Biblioteca Facultatii de Biologie). 

 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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