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ANUNT CONCURS 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău (SCDL Bacău) este 

coordoatorul proiectului complex ,,Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilitatii 

mediului prin creșterea competitivității ameliorarii pentru agricultura ecologică,, 

Proiectul propune imbunătățirea performanței instituționale a statiunilor de cercetare 

dezvoltare pentru legumicultura prin realizarea activitatilor consortiului, prin specializarea, 

întinerirea si înnoirea resursei umane din cercetare, prin modernizarea infrastructurii de cercetare 

si cresterea capacitatii de uilizare a acesteia. Obiectivele proiectului: 1. Ameliorarea speciilor 

legumicole pentru obtinerea de genotipuri rezistente, adaptate agriculturii ecologice; 2. 

Elaborarea unor solutii eco-inovative pentru prezervarea si imbunatatirea sustenabilitatii 

mediului prin exploatarea diversității resurselor genetice vegetale; 3. Dezvoltarea de instrumente 

și protocoale relevante pentru a asigura producția de semințe ecologice pentru speciile 

solanaceae, cucurbitaceae, umbeliferae, labiatae, asteraceae, fabaceae si liliaceae. 4. 

Îmbunătățirea și standardizarea procesului de producție a semințelor organice prin: elaborarea şi 

implementarea de tehnologii de producere a seminţelor; asigurarea pietei cu seminte de calitate 

cu însuşiri biologice şi fitosanitare; modernizarea schemelor de selectie conservativa. 5. 

Realizarea unui modul de conditionat seminte pentru speciile legumicole care va asigura 

mentinerea si ridicarea nivelului calitatii biologice conform cu particularitățile agriculturii 

ecologice. 

Astfel, în cadrul proiectului sunt disponibile 2 posturi de Cercetător. Candidații 

selectați vor fi angajați cu normă întreagă pe durata derulării proiectului de cercetare plus încă 2 

ani după finalizarea acestuia. 

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post, nivelul studiilor: 

Cercetător ştiinţific - studii superioare 
A.2. Vechime 

Cercetător ştiinţific: min. 2 ani   

A.3. Scopul principal al postului: Îndeplinirea activităților de cercetare-dezvoltare ale 

proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate 
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B. CERINŢE POST: 

 
B.1. Studii de specialitate. Agricultura, Horticultura, Biologie 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu-avansat 
B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză 
B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe de folosire a tehnicii de calcul, 

capacitate de comunicare interpersonală, capacitate de a lucra în echipă, rezistență la stress. 
B.5. Cerinţe specifice: 
Muncă in camp cercetare/laborator/birou 
Deplasări în țară și/sau în străinătate 
 
C. ATRIBUŢII POST: 
 
a) contribuie la realizarea documentaţiei tehnice bazate pe rezultatele obţinute; 
b) participă la activităţile de diseminare ale proiectului; 
c) participă împreună cu ceilalţi membri la activitățile de raportare din proiect 
d) contribuie la dezvoltarea instituțională prin elaborarea de articole stiintifice si propuneri de 

proiecte de cercetare 
 
D. Dosarul de înscriere 

 

a) copie CI; 

b) copie certificat naștere; 

c) copie certificat căsătorie, dacă este cazul; 
d) copie acte studii (toate), inclusiv foi matricole/suplimente la diplomă; 
e) adeverință medicală - apt angajare; 

f) cazier judiciar; 

g) CV; 

h) listă de lucrări - dacă este cazul; 

 

E. Concursul constă în: 

 
a) analiza dosarului; 

b) Proba scrisa; 

c) Interviu.  

 

Pentru informații vă adresați la: tel. 0769067351 sau 0234544963,  

e-mail:  sclbac@legumebac.ro 
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