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ANUNȚ 
 

În vederea efectuarii activităților de cercetare-dezvoltare specifice proiectelor 255PED/2020 TOXINSENS, 46PTE/2020 ECOREPOL, 

49PTE/2020 STRIP-COAT-HMR, 157/2020 BIOSHELL și asigurarea perioadei de sustenabilitate pentru proiectul 39PCCDI/2018 

INTELMAT., 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 tehnologia 

compușilor 

macromoleculari  

 
(Cod COR 214532)  

 

normă întreagă, durată 

nedeterminată Echipa nr.1 

Materiale polimerice 

avansate și reciclare 

polimeri - Departament 

Polimeri 

1 
Fără condiții 

de vechime. 

- Absolvent studii 

superioare în 

specializarea chimie, 

inginerie chimică, 

știința și ingineria 

polimerilor, 

bioresurse și 

biotehnologii, cu 

diplomă de licență. 

- Să prezinte cel puțin o recomandare de la profesori sau locurile de muncă 

anterioare, privind experiența profesională și comportamentală. 

- Cunoștințe specifice postului – chimie, inginerie chimică, știința și ingineria 

polimerilor, bioresurse și biotehnologii. 

- Limba străină – engleza nivel mediu / citit / vorbit. 

- Cunoștințe operare PC – utilizare MS Office și software dedicat 

echipamentelor analitice. 

Avantaje  

- Absolvenții care dețin cursuri de pregătire profesională (studii de masterat 

finalizate / specializare / stagii de cercetare efectuate de minim 3 luni în 

domeniul știința și ingineria polimerilor).  

- Participare cu lucrări la manifestări științifice, publicarea de lucrări științifice 

și brevete.  

- Experiența în tehnici și metodele de caracterizare (microscopie optică, 

microscopie electronică, FTIR, UV-VIS sau altele), dovedită prin stagii în 

laboratoare de profil. 

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: 10.11.2021 începand cu ora 09.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 3.700 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: 

- Gheorghe Hubca, Chimia aplicata a polimerilor – Materiale Plastice Vol 1, Editura Semne, 2012. 

- Bogdan Marculescu, D.S.Vasilescu, Livia-Maria Butac, Fizica Compusilor Macromoleculari vol II, Caracterizarea polimerilor, Editura Politehnica Press – 

2006; 

- Miculescu Marian, Bane Marin, Teoria Structurala a Proprietatilor Materialelor, Editura Politehnica Press - 2015.  

  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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