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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 pentru ocuparea următoarului 

post vacant :  

1 post   -  cercetător ştiinţific gr. III  în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant -  

Departament Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător. 

Cerinţe :  

- absolvent al Facultăţii de Fizică sau inginer cu specializarea inginerie electrică, vechime în 

muncă de minim 6 ani în activitatea de cercetare – dezvoltare conform art. 16 alin (3) lit. c) din 

legea nr. 319-2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 

-  cursuri postuniversitare;  

- experienţă elaborare proiecte de cercetare – dezvoltare câştigate în competiţii (responsabil 

proiect); 

- experienţă în domeniul calităţii : coordonarea activităţiilor de proiectare şi dezvoltare a 

sistemului de management al laboratorului de încercări conform SR EN ISO 17025, proiectarea 

şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii (SMC) conform SR EN ISO 9001:2001; 

elaborare manual calităţii, proceduri generale şi operaţionale; Coordonarea implementării , 

menţinerii şi îmbunătăţiirii continue a SMC ; 

- abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice WORD, EXCEL; 

POWER POINT; ACCESS (redactare de text, calcul tabelar); 

- publicaţii de specialitate ; 

- cunoşterea limbii engleze. 

Alte cerinţe : capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite; capacitate  

de analiză şi sinteză;  capacitate de planificare şi de a acţiona strategic; capacitate de a comunica; 

capacitate de a lucra în echipă, capacitate de a lucra independent; respectul faţă de lege şi 

loialitate faţă de interesele institutului; conduită morală şi etică. 

 

Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din  Legea nr.319/2003 privind 

Statutul personalului de cercetare dezvoltare. 

Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane. 

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la 

021/313.17.27. int. 247. 

 


