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ANUNT 

 
INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 

Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

Femeie de serviciu 
(norma intreaga, durata 

nedeterminata) 

 

2 

- Experienta 

intr-un post 

similar minim 

2 ani. 

-  

- - Studii 

medii 

constituie 

avantaj. 

- capacitate de efort fizic (necesar in manevrarea mobilelor, a echipamentelor etc.) 

- spirit de ordine si de observatie, initiativa proprie, constiinciozitate; 

- atentie la detalii; 

- rezistenta la stres, autocontrol; 

- abilitati de comunicare; 

- onestitate, loialitate si capacitate de a lucra cu minim de supervizare; 

 - comportament etic si integru;   

 - seriozitate, onestitate;  

 - decenta in comportament, limbaj, vestimentatie;  

- amabilitate, politete;  

 - munca in echipa va fi civilizata si bazata pe respect reciproc. 

23.08.2019 

ora 14.00 

  
Probele de concurs:    Analiza dosar si interviu, se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. 

 

Calendarul de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor de Femeie de serviciu (2)  

 locul, data limită si ora până la care se pot depune dosarele de concurs, la sediul ICECHIM:  

  23.08.2019, ora 14.00; 

 data comunicarii listei cu candidaţii selecţionaţi, la sediul ICECHIM:  

  24.08.2019; 

 locul, data limită si ora până la care se pot depune contestaţiile cu privire la selecţia dosarelor de înscriere, la sediul ICECHIM:  

  25.08.2019; 

 data si locul afisarii rezultatelor soluţionarii contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de înscriere, la sediul ICECHIM: 

  26.08.2019; 

 



 

 

 

 locul, data si ora desfasurarii probei orale (interviu), la sediul ICECHIM:  

  27.08.2019, ora 10.00; 

 data comunicarii rezultatelor probei orale (interviu), la sediul ICECHIM:  

  28.08.2019; 

 locul, data limită si ora până la care se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatul probei orale (interviu), la sediul ICECHIM:  

  30.08.2019, ora 14.00; 

 data afisarii rezultatelor soluţionarii contestaţiilor cu privire la rezultatul probei  orale (interviu), la sediul ICECHIM:  

  02.09.2019; 

 data comunicarii rezultatelor finale ale concursului, la sediul ICECHIM:  

  02.09.2019. 

 

    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;  Certificat de cazier 

judiciar;  Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

     MIHAELA DONI  

 

 

 

 

 

 

                     

                   Afisat             

                                          01.08.2019   

                  


