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ANUNT
În vederea efectuării lucrărilor de cercetare și de raportare privind procesele biotehnologice în cascadă, destinate valorificării unor
subproduse agro-industriale din lanțurile valorice ale bioeconomiei, prin obținerea de bioproduse inovative destinate utilizării ca inputuri în
tehnologiile agricole, din cadrul proiectele subsidiare aferente proiectului POC KTP P_40_352 ”Procedee secvențiale de închidere a fluxurilor
laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea SECVENT”, care este prevăzut să se încheie în 2022, INCDCP-ICECHIM
Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:
Nr.
crt.

Denumire

Număr
posturi
vacante


1.

Cercetator stiintific
gradul I in
biotehnologie
pentru agricultura
(Asimilat Cod COR 213256
- Echipa nr.4 Departament Bioresurse)

1

Condiţii minime de ocupare
Vechime în
Studii
domeniu


activitate de

specializarea

- Cunoștințe temeinice de limba engleză (scris, citit, vorbit).
- Îndeplinirea standardelor minime obligatorii din Anexa 14 la Ordinul

cercetare-

Biotehnologie sau

MEdNCS nr.6129/2016 pentru Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale

dezvoltare în

Biochimie / Biochimie

și Animale; în cazul unui candidat deja atestat ca CS I în domeniile

specialitate sau în

tehnologică / Știința și

menționate mai sus, Biochimie / Biochimie tehnologică / Știința și

învăţământul

ingineria alimentelor /

ingineria alimentelor / Inginerie biochimică / Agricultură / Horticultură /

superior de cel

Inginerie biochimică /

Inginerie medicală / Ingineria mediului, gradul profesional CS I este

puţin 9 ani; pentru

Agricultură / Horticultură /

recunoscut în conformitatea cu prevederile art. 18 al (2) din Legii nr.

candidaţii care

Inginerie medicală/

319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

provin din afara

Ingineria mediului sau

- Cunoștințe temeinice de limba engleză (scris, citit, vorbit).

învăţământului

oricare alt domeniu conex;

Vechime în

Licență și Master în

Alte condiţii

- Alte condiții pentru ocuparea postului:

Doctorat în Biotehnologie

-Cunoștințe teoretice și practice de biochimie (tehnologică), enzimologie,

cercetării

sau Biochimie / Biochimie

biotehnologie, bioanaliză și ingineria bioresurselor, dovedite prin

ştiinţifice, o

tehnologică / Știința și

activitatea desfășurată.

vechime de 15 ani

ingineria alimentelor /

-

în profilul

Inginerie biochimică /

dovedită prin activitatea anterioară;

postului

Agricultură / Horticultură /

-

superior sau a



Disponibilități de deplasare la colaboratorii din țară și/sau străinătate,
Capacitate de efort intelectual susținut, dovedită prin complexitatea

Data limita
de depunere
a dosarelor

24.10.2019
ora 16.30

(activitatea din

Inginerie medicală /

lucrărilor efectuate;

tipul efectuării

Ingineria mediului sau

-

doctoratului se

oricare alt domeniu conex

platformelor, dovedită prin experiența de director / responsabil de

consideră vechime
în activitatea de

Experiență în managementul de proiect și în raportarea prin utilizarea

proiect;
Detalii: www.icechim.ro

-

Capacitatea de transfer tehnologic, dovedită prin tehnologii / produse

cercetare-

/ servicii transferate și/sau conducerea de proiecte cu agenți economici;

dezvoltare).

-

Spirit inovativ, dovedit prin brevete și cereri de brevete;

-

Ambiția,

dedicația,

interesul

pentru

cercetarea

științifică

și

dezvoltarea cunoașterii, dovedite prin lucrările științifice publicate sau
comunicate;
-

Constituie avantaje suplimentare: participarea în cadrul rețelelor

COST de biotehnologie, cursuri de management de proiect, experiență în
lucrul cu consilierii de proprietate intelectuală.

Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs, conform Legii nr.319/2003.
Data concursului: 30.10.2019 incepand cu ora 12.00 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 de concurs.
Continutul dosarului de inscriere la concurs:
1. Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1 pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, avizata juridic - pentru conformitate cu
prevederile legale, in urma verificarii dosarului de concurs.
2. Fisa de evaluare (in original) - semnata de candidat, in care acesta prezinta indeplinirea standardelor minimale nationale aprobate prin Ordin de Ministru;
3. Curriculum Vitae (in original), cu semnatura si data pe fiecare pagina.
4. Actele doveditoare ale identitatii:
- Certificatul de nastere si certificatul de casatorie (copii legalizate);
- Cartea de identitate (copie nelegalizata);
5. Actul doveditor al lipsei antecedentelor penale - cazier judiciar;
6. Lista de lucrari a candidatului (semnata de candidat) - structurata in raport cu cerintele preliminare si cu criteriile de evaluare, in aceasta ordine:
- Teza (tezele) de doctorat;
- Carti publicate;
- Articole / studii publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute de catre CNCSIS;
- Studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute, din tara si din strainatate (cu ISSN sau ISBN);
- Brevete de inventie;
- Proiecte de cercetare-dezvoltare pe baza de contract / grant;
- Altele (inclusiv citarile).
7. Cel putin 5 lucrari reprezentative.

8. Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare:
8.1. Pentru candidatii din afara institutului, documentele vor fi insotite de chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la
dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.
8.2. Fisa de evaluare cu criteriile stiintifice aprobate de Consiliul Stiintific ICECHIM (in original) - semnata de candidat si conducatorul
compartimentului din care provine, din care rezulta indeplinirea baremului minim pentru CS I;
8.3. Declaratia de asumare a raspunderii (in original) - scrisa de mana de catre candidat - in care afirma ca datele din dosar se refera la
propriile activitati si realizari, in caz contrar candidatul suportand consecintele declaratiilor in fals, in conformitate cu legislatia in vigoare;
8.4. Actele doveditoare ale vechimii in specialitate (actele emise in strainatate se echivaleaza la cerere):
a) Copii legalizate - carte de munca; raport per salariat (din revisal etc.);
b) In original (adeverintele din strainatate se prezinta insotite de exemplarul tradus si legalizat);
- adeverinta de vechime in munca, eliberata de institutia unde candidatul este titular, in care se evidentiaza traiectoria profesionala
(perioadele si functiile profesionale ale candidatului in cercetare stiintifica / invatamantul superior / alte activitati);
- documentele care atesta, daca este cazul, desfasurarea de activitati de cercetare sau invatamant superior in tara ori in strainatate;
- alte documente care confirma indeplinirea conditiilor din anunt pentru ocuparea postului.
In conformitate cu Legea nr.319/2003, art.37 ,,Cetăţenilor români care au lucrat în străinătate în cercetare-dezvoltare li se echivalează
integral, la cerere, vechimea în specialitate, pe baza documentelor care atestă acest lucru".
8.5. Actele doveditoare ale studiilor (legalizate) - diploma de doctor, diplome de studii universitare si foile matricole sau echivalente;
diploma de bacalaureat; Diplomele emise in strainatate sunt insotite de atestatul de recunoastere si de foaia matricola (traduse si legalizate).
Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.

DIRECTOR GENERAL
MIHAELA DONI

Afisat 24.09.2019

