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ANUNȚ 
 

În vederea efectuarii activităților din cadrul contractelor finanțate 126/2019 (Inovative Fermbiotic foods with anti-inflammatory 

properties IFFA), 129/2019 (Innovative health-promoting dry food matrices with enhanced functionality – PROBIBARS), 130/2019 (Innovative 

formulations of main bee products using natural ingredients – ACTIVE HONEY) si 252/2021 (Development of healt-promoting food ingredients 

from winemaking by-products and activated seeds), 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 ingineria 

produselor alimentare 

 
 (asimilat Cod COR 

214535 asistent de 

cercetare în controlul 

calității produselor 

alimentare) 

–normă întreagă, durată 

nedeterminată Echipa nr.2 

Bioresurse alternative și 

biocombustibili - 

Departament Bioresurse 
 

1 

Experiență 

acumulată de 

minim 2 ani 

în cadrul 

proiectelor 

de cercetare 

de tip Eureka 

– Eurostars. 

- Absolvent cu 

examen de licență 

sau de diploma în 

specializarea 

ingineria produselor 

alimentare. 

 

- Cunoștințe specifice postului (cunoștințe teoretice și practice de 

(bio)chimie, biotehnologii alimentare, microbiologie, analiza 

matematică, inocuitate a produselor alimentare, analiză senzorială, 

procesarea alimentelor, cunoașterea metodelor de caracterizare a 

materialelor, operare echipamente analitice de laborator). 

- Cunoștințe de limba engleză (Înțelegere B1, Vorbire B1, Scriere B1). 

- Operare calculator (Word, Excel, Power Point, etc.). 

- Capacitate de efort intelectual, de învățare susținută a tehnicilor și 

metodelor specifice. 

 Avantaje  

- Absolvirea cu examen de dizertație în specializarea inginerie chimică 

și calitatea de doctorand. 

- Participări cu lucrări de cercetare la manifestări științifice, lucrări 

publicate în reviste de specialitate. 

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 12.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de baza brut este 4.000 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. Mæhre HK, Dalheim L, Edvinsen GK.,. Elvevoll EO, Jensen IJ. (2018). Protein determination—Method matters. Foods, 7, 5; doi:10.3390/foods7010005. 

2. Banu C, Preda N, Vasu S.S. (1982). Produsele alimentare si inocuitatea lor. Editura tehnica, Bucuresti. 

3. Zara M. (2002). Microbiologia produselor alimentare. Tehnici si analize de laborator. Ed. Agir, Bucuresti. 

 

  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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