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ANUNŢ 
 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu 

sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6,  organizează concurs în data 

05.12.2011 ora 10.00 de  pentru ocuparea următoarelor posturi : 

  

 

- 1 post  - documentarist gr. III în cadrul Centrului de Formare Profesională . 

Cerinţe : studii superioare, vechime minim 6 luni  în funcţie, să cunoască legislaţia în 

domeniul formării profesionale, cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

cunoştinţe bune operare PC, cunoştinţe de limba engleză, franceză . 

Alte cerinţe : capacitate de analiză şi sinteză în valorificarea fondului de informaţii 

privind cursurile de formare profesională, spirit cooperant în crearea şi cultivarea 

relaţiilor de parteneriat, aptitudini de comunicare, capacitate de organizare şi 

planificare, sociabilitate, responsabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi 

în ţară. 

 

 

- 1 post – tehnician treapta I  în cadrul Centrului de Formare Profesională. 

Cerinţe : studii medii, vechime în muncă minim 10 ani pe un post de tehnician 

treapta I, să cunoască legislaţia în domeniul formării profesionale, cursuri în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoştinţe bune operare PC, cunoştinţe de limba 

engleză, franceză. 

Alte cerinţe : capacitate de analiză şi sinteză în valorificarea fondului de informaţii 

privind cursurile de formare profesională,  operativitate în furnizarea informaţiilor, 

spirit cooperant în crearea şi cultivarea relaţiilor de parteneriat, aptitudini de 

comunicare, capacitate de organizare şi planificare, sociabilitate, responsabilitate, 

disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară. 

 



 

- 1 post – economist gr. II  în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate 

Cerinţe: studii superioare economice, experienţă minim 3 ani pe un post de 

economist,  cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe bune operare PC, 

cunoştinţe de limba engleză. 

Alte cerinţe: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate 

de organizare şi planificare, conştiinciozitate, sociabilitate. 

 

 

Dosarul de concurs va cuprinde : 

1. Curiculum vitae  

2. Acte de studii (original + copie)  

3. Carte de Identitate/Buletin de Identitate (original + copie)  

4. Carnet de muncă (copie)  

5. Recomandare de la ultimul loc de muncă (opţional)  

 

 

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din 

cadrul institutului. 

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 30.11.2011, ora 12.00. la 

Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. 

 


