
 

ANUNŢ 

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. Ionel Iorga 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA 

MUNCII ,,Alexandru Darabont” BUCUREŞTI organizează concurs pentru ocuparea: 

- 1 (unui) post de tehnician treapta I-a  în cadrul Laboratorului de Zgomot și 

Vibrații 

Cerinţe legale: 

-  absolvent de studii medii (liceu  tehnic); 

- vechime în activitate ca personal auxiliar de cercetare-dezvoltare minim 5  ani; 

- cunoștințe profesionale solide în domeniul prevenirii și combaterii expunerii la 

zgomot și vibrații în mediul de muncă și mediul înconjurător; 

- curs nivel de bază în domeniul securității și sănătății în muncă cod COR N.C/COR 

325723; 

- curs de formare auditori în domeniul calității în laboratoare de încercări/etalonări 

conform SR EN ISO 17025:2005 și SR EN ISO19011:2003; 

Alte cerințe: 

- cunostințe desen tehnic; 

- cunoașterea a cel puțin unei limbi străine (engleză sau franceză); 

- utilizare PC, redactare de text, calcul tabelar, navigare internet; 

- adaptare la complexitatea muncii; 

- inițiativă și creativitate; 

- disponibilitate deplasare în teritoriu; 

 

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

Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului. 

 

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

6, sau la tel: 021.313.30.47. 

 

 



   Aprobat  

         Director General,  

        Dr. ing. Ionel IORGA 

 

 

DMM&MÎ 

LABORATORUL DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

 

 

 

CRITERII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI  DE TEHNICIAN Tr.I-a 

 

 

 

Cerinţe legale: 

-  absolvent de studii medii (liceu  tehnic); 

- vechime în activitate ca personal auxiliar de cercetare-dezvoltare minim 5  ani; 

- cunoștințe profesionale solide în domeniul prevenirii și combaterii expunerii la 

zgomot și vibrații în mediul de muncă și mediul înconjurător; 

- curs nivel de bază în domeniul securității și sănătății în muncă cod COR N.C/COR 

325723; 

- curs de formare auditori în domeniul calității în laboratoare de încercări/etalonări 

conform SR EN ISO 17025:2005 și SR EN ISO19011:2003; 

 

 

Alte cerințe: 

- cunostințe desen tehnic; 

- cunoașterea a cel puțin unei limbi străine (engleză sau franceză); 

- utilizare PC, redactare de text, calcul tabelar, navigare internet; 

- adaptare la complexitatea muncii; 

- inițiativă și creativitate; 

- disponibilitate deplasare în teritoriu; 

 

 

 

ŞEF LABORATOR ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

 

Dr.Ing. Silviu PLATON 

 


