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ANUNȚ

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în
Horticultură Ștefănești Argeș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de
asistent cercetare științifică în Domeniul Horticultură, pe perioadă determinată, până la
data de 31 octombrie 2020 (durata proiectului + 2 ani), cu normă întreagă, în cadrul
Proiectului 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”.
Documente necesare înscrierii la concurs:
- cerere de înscriere la concurs (se găsește pe site-ul www.incdbh-stefanesti.ro);
- copii ale diplomelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență sau
echivalentă, diploma de master sau adeverință din care să rezulte calitatea de student
program master, foile matricole ale diplomelor, alte acte care atestă efectuarea unor
specializări);
- curriculum vitae;
- copie act de identitate.
Înscrierea la concurs se va face online la adresa incdbh.stefanesti_ro@yahoo.com
sau la Secretariatul institutului, Loc. Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 37, jud. Argeș,
până la data de 18.09.2018.
Concursul va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu din tematica
postului. Proba interviului poate fi susținută doar de candidații care au obținut punctajul
minim 8 la proba scrisă. Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut
punctajul minim 8. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute
la proba scrisă și interviu și trebuie să fie minim 8. Se consideră admis candidatul care a
obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu
condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
Proba scrisă și interviul vor avea loc în data de 20.09.2018, ora 10.
Tematica și bibliografia aferente posturilor scoase la concurs pot fi accesate pe siteul institutului (www.incdbh-stefanesti.ro) la rubrica ”Anunțuri”.
Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0248/266.838 sau 0740313695.

