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ANUNȚ 
 

În vederea realizării activităților de cercetare din cadrul proiectelor: Contract 1480/2019 2609/22.12.2021 intitulat “Tehnologie de 

fabricație a unor noi materialepe bază de polimeri regenerabili proveniți din fluxurile laterale ale bioeconomiei” subsidiar al proiectului 

“Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie și bio(produse) inovative rezultate din acestea (acronim SECVENT) și 

a respectării clauzelor contractuale ale contractului nr.40/PCCDI/2018, Proiectul 5 intitulat ,,Noi materiale durabile pentru imprimarea 3D" 

din cadrul Proiectului Complex ,,Nanotehnologii inovative pe bază de polimeri pentru obținerea de noi materiale avansate - NAPOLI19", 

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.8 Materiale 

multifazice - Departament 

Polimeri 

 

1 

Fără condiții 

de vechime 

în muncă 

- Absolvent al unei 

facultăți de 

inginerie chimică. 

- Diplomă de 

master într-un 

domeniu al 

materialelor sau 

biomaterialelor 

polimerice. 

 

- Experiență în domeniul obținerii de noi materiale polimerice și 

caracterizării acestora dovedită prin stagii de practică sau angajare. 

- Cunoștințe de limba engleză (cel puțin nivel de bază scris, citit, 

vorbit). 

- Cunoștințe de operare pe calculator - MS-Word, Excel, 

PowerPoint, Paint, editare documente, prezentări, postere, 

elaborare grafice. 

Avantaje – Doctorand. 

- Participare la conferințe științifice. 

- Experienta de minim 3 luni în caracterizarea materialelor 

polimerice. 
 

 

06.12.2021 

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: 09.12.2021 începand cu ora 09.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 3.700 lei. Rezultatele 

concursului vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data susținerii probei de concurs. Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General 

în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului. 

  

    Bibliografie: 

1. C.Vasiliu Oprea, V. Bulacovschi ,,Polimeri. Teoria proceselor de sinteză” (vol.1),  ,,Polimeri – Structură și proprietăți (vol.2). 

 

  Conținutul dosarului de înscriere 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. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

          DONI MIHAELA  

                   

                  

 

  

                  Afișat la data de  
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