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ANUNT 
               Pentru derularea activitatilor propuse in cadrul Proiectului 5 intitulat ,,Noi materiale durabile pentru imprimarea 3D” din cadrul Proiectului 

Complex- NAPOLI19 ,,Nanotehnologii inovative pe baza de polimeri pentru obtinerea de noi materiale avansate "  contract nr. 40/PCCDI/2018, 

INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a 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. 

 
Asistent de cercetare stiintifica in 

tehnologia compusilor              

macromoleculari (Echipa nr.8) 
 

(Cod COR 214532, norma intreaga, 

durata determinata de 12 luni) 

 

Departament Polimeri-Echipa nr. 8 

2 

- Fara conditii 

de vechime; 

. 

Absolventi facultati de 

inginerie cu profil 

chimic. 

 

 

- Cunostinte pentru operarea calculatorului 

(Word, Excel, Power Point, Internet, etc); 

- Cunoasterea unei limbi de circulatie 

internationala. 

 

 

20.09.2019 

ora 14:00 

    

 Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, proba orala (interviu). 

 

Calendarul de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor de Asistent de cercetare stiintifica in tehnologia compusilor macromoleculari (2) 
•  locul, data limită si ora până la care se pot depune dosarele de concurs:  

  ICECHIM, 20.09.2019, ora 14.00; 

• data comunicarii listei cu candidaţii selecţionaţi pentru a participa la probele de concurs:  

  23.09.2019; 

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

  sediul ICECHIM, 24.09.2019, ora 16.30; 

• locul si data afisarii rezultatelor soluţionarii contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de înscriere: 

  sediul ICECHIM, 25.09.2019, ora 16:30; 

 



 

 

 

• locul, data si ora desfasurarii probelor de concurs (interviu):  

  sediul ICECHIM, 26.09.2019, incepand cu ora 10:00; 

• data comunicarii rezultatelor probelor de concurs (interviu):  

  27.09.2019; 

• locul, data limită si ora până la care se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatul probelor de concurs (interviu):  

sediul ICECHIM, 30.09.2019, ora 16.30; 

• locul si data afisarii rezultatelor soluţionarii contestaţiilor cu privire la rezultatul probelor de concurs:  

  sediul ICECHIM, 01.10.2019; 

• data comunicarii rezultatelor finale ale concursului:  

  01.10.2019 

 

 

Bibliografie:  

        C. Vasiliu Oprea, V.Bulacovschi ,,Polimeri. Teoria proceselor de sinteza” (vol. 1) Polimeri-Structura si proprietati (vol. 2); 

  

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.  

- Pentru candidatii din afara institutului, aceste documente vor fi insotite de chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de 

catre Serviciul Resurse Umane; 

- Curriculum Vitae, cu data si semnatura; 

- Act de identitate (copie xerox); Acte de studii (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; 

- Alte documente care sustin indeplinirea conditiilor minime de ocupare a postului; 

    

   Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane si la 021.315.32.99 - Secretariat. 
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                 Afisat la data de 21.08.2019 


