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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 de 15.12.2011 ora 10 pentru ocuparea 

următoarelor posturi: 

 

1 post – inginer gr. I în cadrul Organismului de Certificare  

Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de 

muncă: 2 ore/zi 

Cerinţe specifice postului: studii superioare tehnice, cursuri de 

perfecţionare privind: securitatea muncii, directiva europeană 89/686/CEE 

sau HG 115/2004, sisteme de management al calităţii şi tehnici de audit; 

cunoştinţe aprofundate privind EIP împotriva căderilor de la înălţime 

(riscurile împotriva căroara asigură protecţie, cerinţe esenţiale, standarde şi 

proceduri de evaluare a conformităţii aplicabile, procese de fabricaţie, 

defecte); experienţă totală în muncă: minim 5 ani; experienţă în domeniul 

calităţii (standardizare, încercări, controlul calităţii, evaluare): minim 2 ani şi 

experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: minim 3 ani; 

experienţă ca evaluator pentru grupele de EIP specificate (minim 4 

evaluări complete); cunoştinţe de limba engleză; cunoştinţe de operare PC 

(WORD, EXCEL, POWERPOINT). 

Alte cerinţe: să aibă aptitudinile personale, cunoştinţele şi abilităţile 

specifice unui auditor al sistemului de management al calităţii, să nu facă 

parte din personalul de certificare al unui organism de certificare a EIP, să 

nu aibă nici un contract de serviciu sau colaborare cu o parte direct interesată 

în fabricarea sau comercializarea sau utilizarea EIP împotriva căderilor de la 

înălţime; să aibă disponibilitate pentru deplasări.  

 

1 post – inginer gr. I în cadrul Organismului de Certificare  



Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de 

muncă: 2 ore/zi 

Cerinţe specifice postului: studii superioare tehnice, cursuri de 

perfecţionare privind: securitatea muncii, directiva europeană 89/686/CEE 

sau HG 115/2004, organisme de certificare produse, sisteme de management 

al calităţii şi tehnici de audit; cunoştinţe aprofundate privind următoarele 

grupe de EIP: EIP a capului, EIP a ochilor şi aparate de protecţie 

respiratorie (riscurile împotriva cărora asigură protecţie, cerinţe esenţiale, 

standarde şi proceduri de evaluare a conformităţii aplicabile, procese de 

fabricaţie, defecte); experienţă totală în muncă de minim 5 ani, experienţă în 

domeniul calităţii (standardizare, încercări, controlul calităţii, evaluare) de 

minim 2 ani şi experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 

minim 3 ani; experienţă ca responsabil cu asigurarea calităţii  într-un 

organism de certificare produse; experienţă ca evaluator pentru grupele de 

EIP specificate (minim 4 evaluări complete); cunoştinţe de limba engleză; 

cunoştinţe de operare PC (WORD, EXCEL, POWERPOINT). 

Alte cerinţe: să aibă aptitudinile personale, cunoştinţe şi abilităţi specifice 

unui auditor al sistemului de management al calităţii, să nu facă parte din 

personalul de certificare al unui organism de certificare cu acelaşi domeniu 

de competenţă, să nu aibă nici un contract de serviciu sau colaborare cu o 

parte direct interesată în fabricarea sau comercializarea sau utilizarea EIP; 

disponibilitate pentru deplasări. 

 

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 pt. Angajare 

7. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din personalul de 

certificare a unui organism de certificare cu acelaşi domeniu de competenţă. 

 

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse 

Umane din cadrul institutului. 

 

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 12.12.2011, ora 

12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. 


