
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII 

“ALEXANDRU DARABONT” - BUCUREŞTI 

ADRESA: B-dul Ghencea nr. 35 A. Sector 6, Bucureşti  

   Aprobat  

                      Director General  

       Dr. ing. Darabont Doru Costin 

ANUNŢ 
 

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

b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului, 

pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată :  

1 post - inginer gr. I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie. 

Studii: 

- absolvent cu licentă  specialitatea tehnologia confecţiilor şi tricotajelor  

- opţional: master  

- experiență : cel puţin 10 ani în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă   

Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul EIP 

- Îmbrăcăminte de protecție: caracteristici și metode de încercare 

 Utilizarea standardelor in laboratorul de încercări. 

Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul evaluării conformităţii produselor de  EIP   

- Să aibă cunoştinţe şi abilităţi specifice care să-i permită să examineze unul sau mai multe aspecte 

sau     documente referitoare la produse de EIP şi să genereze constatările corespunzătoare, ţinând 

cont de prevederile legislative, nivelul ştiinţific şi tehnic actual şi corelaţiile dintre riscurilor care 

trebuie prevenite şi caracteristicile produsului; 

- Principii de clasificare a defectelor produsului; 

- Standardele europene, internaţionale sau române de cerinţe sau metode de încercare, aplicabile  

EIP. 

Cunoaşterea de limbi străine:  

- Cunoaşterea cel puţin a  limbii engleze. 

Cunoştinţe din domenii conexe: 

- standardizare, controlul calităţii 

- redactare/tehnoredactare minim Word, Excel, Power point 

- elaborare şi redactare lucrări, lucrări/articole ştiinţifice 

- cunoştinţe de elaborare propuneri proiecte. 

Aptitudini personale 

a) să aibă disponibilitate pentru: acumulare de noi cunoştinţe şi specializare în domeniul legislaţiei, 

evaluării conformităţii produselor sau sistemelor de management; deplasări; 

b) să se comporte etic, de exemplu să fie cinstit, de încredere, sincer, onest şi discret; 

c) să fie receptiv, de exemplu să fie dornic să ia în considerare idei sau puncte de vedere alternative; 

d) să aibă spirit de observaţie; 

e) să fie perceptiv; 

f) să fie flexibil, de exemplu se adaptează prompt la situaţii diferite; 

g) să fie tenace, de exemplu să fie perseverent, concentrat pe îndeplinirea obiectivelor; 

h) să fie hotărât, de exemplu să ajungă la concluzii în timp util bazându-se pe analize şi  raţionamente 

logice;  

i) să aibă siguranţă de sine, de exemplu să acţioneze şi să se manifeste independent în timp  ce 

interacţionează eficace cu ceilalţi; 

j) să fie diplomat, de exemplu să aibă tact în relațiile cu oameni; 

Alte condiţii particulare 

- să nu aibă nici un contract de serviciu sau colaborare cu o parte direct interesată în fabricarea sau 

comercializarea sau utilizarea echipamentelor individuale de protecţie. 

Conţinutul dosarului de concurs: copia actului de identitate, formular de înscriere, curriculum vitae 

;copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;copia carnetului de 

muncă sau, după caz ,o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 

adeverinţă care să ateste starea de sănătate.Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale 

pentru conformitate cu originalul. 

Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. 



Concursul pentru ocuparea postului constă în probe scrise, orale şi interviu. 

Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-

dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205,  mobil :0721204588. 

 

 

 


