
 

 

 

 

ICECHIM

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare

pentru Chimie si Petrochimie

ICECHIM
060021 Bucuresti, Splaiul  Independentei, nr. 202, 

Telefon 021-315.32.99, fax  021-312.34.93, www.icechim.ro

ZERTIFIKAT-NR
73 100 3168

TU
VH

es
se

n

CERT

TUV

R

 

 

 

ANUNȚ 

 

 

 INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:  
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 
Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

SPECIALIST INOVARE  

(asimilat Cod COR 

242106 manager inovare)  

 
- 4 ore/zi, durată 

nedeterminată, Centrul de 

Transfer Tehnologic 

1 

Activitate in 

domeniul 

inovarii / 

cercetarii / 

dezvoltarii 

tehnologice de 

cel putin 3 ani 

sau activitate in 

invatamantul 

superior de cel 

putin 3 ani. 

Studii 

superioare 

absolvite cu 

diplomă de 

licență / master 

în domeniul 

științelor 

inginerești / 

matematică și 

științele naturii 

(clasificate 

conform HG 

403/2021). 

Experiență în domeniul accesării / implementării proiectelor cu 

finanțare națională și / sau internațională SAU în implementarea 

unor proiecte tehnice cu valoare cumulată de peste 100.000 euro 

(in calitate de manager de proiect). 

Avantaje: -Cel puțin doua recomandări privind activitatea 

anterioară. 

– Experiență privind transferul tehnologic al rezultatelor de 

cercetare sau experiența de lucru în cadrul unei companii 

inovative. 

- Experiența în utilizarea bazelor de date. 

- Absolvirea unor cursuri în domeniul inovării / transfer 

tehnologic. 

- Absolvirea studiilor cu diplomă de licență / master în ramurile 

de știință: Chimie și inginerie chimică / ingineria resurselor 

vegetale și animale / inginerie mecanică, mecatronică, inginerie 

industrială și management. 

- Cunoștințe de limba engleză și operare PC, cel puțin nivel 

mediu, demonstrabile prin diplome / certificate. 

- Absolvirea de cursuri de Manager Proiect recunoscute la 

nivel internațional. 

24.09.2021 

ora 14.00 

     
    



 

 

 

   Probele de concurs constau in evaluarea dosarului si proba orala (interviu). 

 1. Evaluare dosar: 27.09.2021; 

 2. Data interviu: 30.09.2021, ora 10.00, la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. 

 Data si ora de desfasurare a concursului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei. 

 Salariul de baza brut este 2.350 lei, cu posibilitatea de a fi negociat pana la 2.800 lei, in functie de nivelul de studii postuniversitare. Rezultatele 

concursului vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii interviului. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in 

termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului. 

 Bibliografie: 

a) Ordonanta nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

b) Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

c) Legea nr.206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare; 

d)  Legea 83/2014 privind inventiile de serviciu; 

e) Standard SR 13572:2016 Sisteme de management al inovarii; 

f) Standard SR 13547:2012 Model de dezvoltare a  afacerii prin inovare; 

g)  HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 – 2020; 

h)  HG nr.81/2017 pentru modificarea si completarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 – 2020; 

 i) HG nr.8/2018 privind modificarea si completarea HG 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015 

– 2020 (PNCDI III). 

 j) Hotărârea de Guvern nr.293/04.03.2004 - privind infiintarea INCDCP-ICECHIM.   

 Continutul dosarului de inscriere la concurs:  

- Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane;  - Chestionarul - tip de evaluare, COD: 

PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului;   - Curriculum Vitae, cu data si semnatura;  -

 Acte de studii (copie xerox);  - Act de identitate (copie xerox);  - Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a 

salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz;  - Cel putin doua recomandari privind activitatea 

anterioara, dupa caz; - Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

 Documentele vor fi insoțite de un opis. 

    Detalii suplimentare: telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 
 

DIRECTOR GENERAL 

        MIHAELA DONI  

                    

                      

                  Afisat  09.09.2021 


