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ANUNȚ pentru ocuparea postului de de Sef Departament Analize Fizico-

Chimice si Controlul Calitatii 

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-

FARMACEUTICĂ–ICCF BUCUREȘTI organizează concurs pentru ocuparea postului de Sef 

Departament Analize Fizico-Chimice si Controlul Calitatii. 
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, respectiv până în 

data de 30.06.2022, ora 16:00. 

Condițiile de participare la concurs: 
Condiții legale pentru post: conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 

cu modificările ulterioare și celelate dispoziții legale în vigoare. 

Condiţii specifice: 

a). Absolvent de studii superioare unei facultati de profil (Chimie, Biochimie, Farmacie); 
b). Experiență minimă de 5 ani în activitatea de laborator; 

c). să fie specialist în domeniul de activitate al I.N.C.D.C.F.-I.C.C.F. Bucureşti sau similar, atestat cel puţin ca 

cercetător ştiinţific gradul III, cu o vechime în muncă în specialitatea studiilor de minim 10 ani; 
d). să aibă cunoștințe teoretice și experimentale în analize fizico-chimice: Spectrometrie de absorbție 

moleculară (UV-VIS; IR), Spectrometrie de absorbție / emisie atomică, Spectrometrie atomică cu plasmă 

cuplată inductiv, Cromatografie de lichide de înaltă performanță, Cromatografie în fază gazoasă, controlul 
medicamentelor; norme GLP/GMP. 

e). să aibă experienţă în activitatea de conducere de proiecte în domeniul cercetare-dezvoltare; 

f). să aibă participări la programe/proiecte cuprinse în planuri/programe de cercetare nationale sau 

internationale; 
g). să cunoască legislaţia specifică în domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;  

h). să aibă referinţe profesionale relevante pentru experienţa sa profesională; 

i). cunoștiințe avansate de operare PC: MS Office (Word, Excel, Power Point); 
j). cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; 

k). capacitate decizională, de analiză si sinteză; 

l). abilități de relaționare și comunicare. 

 

Concursul se desfăşoară în patru etape: 
a). verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor; 

b). evaluarea dosarelor selectate şi a propunerilor de indeplinire a obiectivelor de cercetare-dezvoltare a 
I.N.C.D.C.F.-I.C.C.F. Bucureşti; 

c). sustinerea probei scrise de către candidaţii selectaţi; 

d). susţinerea interviului 

 

Documentele pentru inscriere la concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail:iccf@ncpri.ro sau se vor 
depune la sediul institutului până la data de 30.06.2022. 

Proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2022, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 

07.07.2022, ora 10.00 la sediul institutului din Calea Vitan nr.112, sector 3, București.  

  Metodologia de concurs privind ocuparea functiei de Sef Departament Analize Fizico Chimice si Controlul 

Calitatii,  Conditiile de participare, Regulamentul de desfasurare a concursului si criteriile de selectie  se 

gasesc pe site-ul institutului: http://cfarm.ncpri.ro. 

   Informaţii suplimentare pot fi obținute la nr. telefon 0213212117 sau la sediul institutului din Calea 

Vitan nr.112, sector 3, București. 
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