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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 următoarelor 

posturi  vacante :  

1 post   -  asistent de cercetare ştiinţifică  în cadrul Laboratorului Echipamente Individuale de 

Protecţie – Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie. 

Cerinţe : absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie  cu examen de licenţă sau diplomă, specialitatea 

tehnologia confecţiilor şi tricotajelor, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză), abilităţi 

de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice  (redactare de text, calcul tabelar), 

disponibilitate deplasare în teritoriu şi în ţară. 

1 post   -  asistent de cercetare ştiinţifică  în cadrul Laboratorului Echipamente Individuale de 

Protecţie – Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie. 

Cerinţe : absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie cu examen de licenţă sau diplomă, specialitatea 

tehnologia şi desingul confecţiilor din pielărie şi înlocuitor, cunoaşterea a cel puțin unei limbi 

străine (engleză), abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice  (redactare de 

text, calcul tabelar), disponibilitate deplasare în teritoriu şi în ţară. 

 

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

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

capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a lucra independent; competenţă în redactare; 

respectul faţă de lege şi loialitate faţă de interesele institutului; conduită morală şi etică în timpul 

serviciului. 

 

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 

021/313.17.28. int. 205. 

 

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)  

6. Fişa/adeverinţă medicală (original) - apt pentru angajare  

 


