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ANUNȚ 

 

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ 

PITEȘTI-MĂRĂCINENI, cu sediul în com. Mărăcineni, str. Mărului, nr. 402, jud. Argeș, 

scoate la concurs 8 posturi Asistent cercetare științifică, cu contract individual de muncă pe 

durată determinată, cu normă întreagă, constituită din durata derulării proiectului (01 Ianuarie 

2019 – 31 Octombrie 2020) și încă 24 de luni după finalizarea proiectului, din care: 

-  5 posturi în cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, 

Contract 12PCCDI/2018, cu titlul ”Creșterea capacității instituționale de cercetare - 

dezvoltare - inovare în domeniul pomiculturii ecologice”  
- 3  posturi în cadrul Proiectului complex PN- III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332 cu 

titlul ”Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru 

exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse 

horticole cu valoare adăugată ridicată”. 

Cerințe: 

- Studii superioare în domeniile agronomie/biologie; 

- Cunoștințe de operare PC și MS-office, editare texte și grafică computerizată; 

- Cunoștințe de limba engleză, tradus/conversație; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă. 
 

Sursa de finanțare:  

- Proiect complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, Contract 12PCCDI/2018, cu titlul 

”Creșterea capacității instituționale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul 

pomiculturii ecologice” 

- Proiect complex PN- III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332 Contract 6PCCDI/2018, cu titlul 

”Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare 

a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată 

ridicată” 
 

Locul desfășurării concursului: la sediul ICDP Pitești-Mărăcineni din str. Mărului, Nr. 402, 

Com. Mărăcineni, Jud. Argeș, în perioada 25.10.2018 – 02.11.2018 
 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

- Cerere de înscriere; 

- Copii acte identitate, acte studii; 

- C.V; 

- Adeverință vechime sau copie carte muncă (după caz); 

- Adeverință medic familie cu mențiunea APT DE MUNCĂ; 

- Cazier judiciar. 
 

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului: până la 

data de 04.10.2018. 
 

Dosarul de concurs se depune la Secretariatul ICDP Pitești-Mărăcineni 

Relații la telefon: 0040-248-278066, int. 23. 

http://www.icdp.ro/

