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ANUNT
INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:
Nr.
crt.

Denumire

Număr
posturi
vacante

DIRECTOR
TEHNIC
1.

1
(Conducere - norma
intreaga - durata
nedeterminata)

Condiţii minime de ocupare
Vechime în
Studii
domeniu

- vechime in
specialitate ceruta de
post – minim 10 ani;
- experienţă de
minimum 2 ani în
activitatea de
conducere (director
tehnic/științific, șef
laborator/grup/echip
ă) într-o unitate de
cercetare-dezvoltare.

- absolvent de studii
superioare in
domeniul chimiei,
ingineriei chimice
sau similar, la nivel
de master.

Alte condiţii

 deținerea cel puțin a gradului științific de CS II;
 competenţă în managementul proiectelor de
cercetare – demonstrată prin conducerea a cel puțin
2 proiecte de cercetare-dezvoltare;
 cunoştinţe de operare PC (MS Office, Excell,
Word), accesare baze de date privind literatura
științifică (ex. www.e-nformation.ro) şi de limba
engleză în domeniul chimiei;
 nu are antecedente penale, dovada făcându-se
pe bază de certificat de cazier judiciar;
 are disponibilitate să se angajeze pentru
îndeplinirea atribuţiilor cu normă întreagă de bază la
ICECHIM, dovada făcându-se prin declaraţie pe
propria răspundere;
 are stare de sănătate corespunzătoare funcţiei
pentru care candidează;
 nu a fost revocat anterior din funcţia de
conducere ocupata ca urmare a nerealizării
obiectivelor şi criteriilor de performanţă sau ca
urmare a neîndeplinirii atribuţiilor care îi revin
conform legislaţiei în vigoare;

Data limita
de depunere
a dosarelor

23.04.2020
ora 16.30

 nu este patron sau asociat nici acesta, nici
soţul/soţia ori rudele sale până la gradul al doilea
inclusiv, la agenți economici cu care ICECHIM se
află în relaţii comerciale directe sau cu același
obiect de activitate, dovada făcându-se prin
declaraţie pe propria răspundere;
 nu îndeplinește condițiile de pensionare pentru
limită de varstă în următorii 5 ani;
 are cetăţenia română sau a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European, are domiciliul în
România.
Constituie avantaj:
o Experiență / pregătire profesională în domeniul
managementului inovării
o Referințe / recomandări
Concursul se va defăsura cu respectarea Metodologiei de concurs pentru Director Tehnic postata pe site și a procedurilor ICECHIM aplicabile.
Etapele concursului sunt urmatoarele:
Etapa I Eligibilitate 24.04.2020
Etapa II Evaluarea dosarelor 27.04.2020
Etapa III Interviu si evaluarea Planului managerial 28.04.2020 ora 11.00.
Data si ora de desfasurare a interviului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor, de disponibilitatea membrilor comisiei si de situatia de
urgenta actuala creata de combaterea epidemiei la nivel national.
Data concursului: 28.04.2020 ora 11.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. Salariul de baza brut este 9.200 lei. Rezultatele concursului vor fi
comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii interviului. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la
comunicarea rezultatului.
Bibliografie:
 Ordonanța de Guvern nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.319/2003 - privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.293/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti;
 Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.929/2014 privind Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;

 HG nr.583/2015 privind Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), cu modificările și completările
ulterioare;
 Hotărârea nr.134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și
de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr.3845/06.05.2009 privind Registrul de Evidenţă a Rezultatelor Activităţilor de CercetareDezvoltare;
 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (r);
 HG nr.547/2008 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a legii 64/1991 privind brevetele de invenţie;
 Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
 HG nr.406/2003 - Norme metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de ITT,
precum şi modalitatea de susţinere a acestora;
 Legea nr.148/2000 privind publicitatea;
 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 Legea nr.504/2002 privind audiovizualul;
 Decizia CNA/15.03.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizualului.
Continutul dosarului de inscriere la concurs:
1. Cererea de înscriere tip concurs COD PP-RU-01-F1conform modelului pus la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane.
2.Chestionarul–tip evaluare COD PP-RU-01-F2, pus la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane.
3. Copia actului de identitate.
4. Copii legalizate ale diplomei de licenţă și master sau echivalent, precum și dovada deținerii gradului științiific de CS II sau CS I.
5. Copii legalizate sau certificate cu menţiunea "conform cu originalul" de către Oficiul Juridic al ICECHIM, ale altor diplome care atestă absolvirea unor
cursuri de profil / obținerea unor specializări, din ţară sau din străinătate.
6. Carnet de muncă (fotocopie) / copie – extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, cu semnătura și stampila angajatorului/adeverințe
privind activitatea desfășurată, după caz.
7. Curriculum vitae, cu data și semnătura în original.
8. Copii ale documentelor care fac dovada că are experienţă de minimum 2 ani în activitatea de conducere (director tehnic/științific; șef
laborator/grup/echipă într-o unitate de cercetare-dezvoltare.
9. Copii ale documentelor care demonstrează competenţă în managementul proiectelor de cercetare – cel puțin 2 proiecte de cercetare-dezvoltare.

10. Declaraţii pe propria răspundere privind faptul că:
a) nu a fost revocat anterior dintr-o funcţie de conducere.
b) nu este patron sau asociat, nici acesta nici soţul/soţia ori rudele sale până la gradul al doilea inclusiv, la alte unități economice cu care ICECHIM se
află în relaţii comerciale directe sau care au același obiect de activitate cu al ICECHIM.
c) are disponibilitate să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu normă întreagă de bază la ICECHIM.
11. Adeverinţă medicală, în original, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii, şi care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
12. Certificat de cazier judiciar, în original.
13. Plan managerial, ce descrie oferta candidatului de organizare și dezvoltare a Direcției Tehnice luând în considerare Planul de dezvoltare strategică a
ICECHIM pentru 2020 - 2024 și Fișa postului pentru Directorul Tehnic al ICECHIM.
13. Referințe și date de contact pentru referințe.
Documentele vor fi insoțite de un opis.
Detalii suplimentare: site www.icechim.ro, telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.

DIRECTOR GENERAL
MIHAELA DONI

Afisat 24.03.2020

