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Nr. 1071 / 17.09.2018
ANUNŢ

CONCURS

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ
CONSTANȚA, cu sediul în loc. Valu lui Traian, Str. Pepinierei nr.25, jud. Constanța, scoate la concurs
4 posturi Asistent cercetare ştiinţifică, cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu
normă întreagă, constituită din durata derulării proiectului (27.11.2018 - 31.10.2020) și încă 24 luni după
finalizarea proiectului, din care:
2 posturi în cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0032, Contract nr.
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”;
1 post în cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, Contract nr.
27PCCDI/2018, cu titlul ”Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în condiții de climat arid, semiarid
și subumed-uscat”;
1 post în cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, Contract nr.
12PCCDI/2018, cu titlul ”Creșterea capacității instituționale de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul
pomiculturii ecologice”.
Remunerarea: conform bugetului aprobat şi a legislaţiei în vigoare.
Cerinţe:
- Absolvenţi de studii superioare, minim nivel licenţă, în domeniul Horticultură/Agricultură/Ecologie.
- Cunoştinţe în operarea tehnicii de calcul şi a pachetelor de software Windows, Office;
- Cunoștințe de limba română, engleză;
- Candidaţii îşi vor însuşi diverse metode din planul de activitate al proiectului şi interpretarea datelor
experimentale obţinute.
Calendarul desfăşurării concursului:
- Dosarele se vor depune până la data de 17.10.2018 (în termen de 30 de zile de la data publicării
anunțului), la sediul SCDP Constanța, Str. Pepinierei, nr. 25, Valu lui Traian sau prin email la adresa
scdpconstanta@yahoo.com.
- Dată concurs: 05.11.2018, ora 1100.
Locul desfăşurării concursului: Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța,
localitatea Valu lui Traian, Str. Pepinierei nr. 25, jud. Constanța
Conţinutul dosarului de înscriere la concurs:
- Cerere de înscriere;
- Curriculum Vitae al candidatului;
- Copii: document de identitate, diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă sau
echivalentă însoţită de foaia matricolă, alte diplome certificate „Conform cu originalul”;
- Adeverință vechime sau copie carte muncă (după caz);
- Adeverință medic familie cu mențiunea ”Apt de muncă”;
- Cazier judiciar.
Dosarul de concurs se depune la Secretariatul SCDP Constanța.
Date de contact pentru detalii suplimentare:
Dr. ing. Leinar SEPTAR
E-mail: s_leinar@yahoo.com
DIRECTOR,
Dr. ing. CAPLAN Ion

