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ANUNT CONCURS
[nstitutul  Naţional  de  Cercetare  -  Dezvoltare  pentru  Maşini  şi  lnstalaţii  destinate  Agriculturii  şi

lndustriei Alimentare -  INMA  Bucureşti  scoate  la concurs  1  post de asistent de cercetare stiintirica, în
cadru) pro.iec"lu.i de cercetîLre " Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartograf iierea
proprietatilor solulul si evaluarea in dinumica planie.i, in vederea ef iicientizarii produciiei aEricole si
profcc#c;    /}icd/Wwi",    contract    4lpccDl din 3I/03#Ol8 (cod    înregistrare     proiect pN-Ill-Pl-l.2-
PCCDI-2017-0560).

Pozitia:    asistent   de   cercetare   stiintifica    este   disponibila    pe    perioada    17.102018    -
31.10.2020

Norma de ]ucru:  normă întreagă, 8 ore/zi.

Remunerarea:  confom  bugetului aprobat şi a legislaţiei în vigoare.

Cerinţe minimale pentru înscrierea la concurs:
-       absolvenţi de studii  superioare,  minim  nivel  licenţă, în domeniul  Agricultura.

Cerinţe specifice:
-       cunoştinţe   în   operarea   tehnicii   de   calcul   şi   a   pachetelor   de   software   Windows,   Office;

elaborarea   planurilor  de  fertilizare   la  diverse   culturi,   agricultura  de   precizie,  monitorizarea
cu]turilor, etc.;

-       candidaţii îşi  vor însuşi diverse  metode din  planul  de activitate a]  proiectului  şi  interpretarea

datelor experimentale obţinute.

Calendarul desfăşurării concursului:
-       Dosarele  se  vor  depune  până  la  data  de  10.102018,  ora  14°°,  la  sediul  INMA  Bucureşti  din

b-dul.  Ion  lonescu de  la  Brad, nr.  6,  sector  1  sau prin email  la adresa secre/crrJc}/@fwn7cr.ro.
-       Datainterviu:  12.102018,ora  ll°°.

Locul desfăşurării concursului:  Institutul National  de Cercetare -  Dezvoltare pentru  Maşini  şi
lnstalaţii   destinate  Agriculturii   şi   lndustriei  Alimentare  -   INMA,   Bucureşti,  b-dul.   Ion  lonescu  de  la
Brad,  nr.  6,  sector  1.

Conţinutul dosarului de înscriere  la concurs:
-       cerere de îinscriere la concurs;
-      copie document de identitate;
-       Curriculum  Vitae  Europass  al  candidatului  (in  limba  română  sau  limba  engleză),  adaptat  pe

cerinţele acestui anunţ de angajare;
-      copii  de  pe:  diploma de  bacalaureat  sau echivalentă,  diploma de  licenţă sau  echivalentă însoţită

de  foaia  matricolă,  alte  diplome  sau  titluri  ştiinţifice  ori  academice  certificate  „Conform  cu
originalul".

Date      de      contact      pentru      detalii       suplimentare:      dr.       ing.       Muraru      Vergil,      email
virgil.muraru@,ţ!mail.corn
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